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 امللخص: 

لكتركنية مقترحػة لمعممػات الم ػة العربيػة إهدؼ البحث إلى الكشؼ عف فعالية برمجية 
قبػػؿ الخدمػػة فػػة تنميػػة قػػدرتخف عمػػى اجػػتخداـ المػػنخة الخطػػة فػػة مكاجخػػة التطػػرؼ كا رهػػاب 

اجػػتخداـ مقيػػاس  كقبػػكؿ ارخػػرم كتػػـ اجػػتخداـ المػػنخة شػػبو التجريبػػةم كتككنػػت ا دكات مػػف 
المػنخة  مقيػاسك م ارخػرالمنخة الخطة لمكاجخة التطػرؼ كا رهػاب كتنميػة ااتجػاو نحػك قبػكؿ 

كا رهػاب  اجػتخداـ المػنخة الخطػة فػة مكاجخػة التطػرؼ مجيػةكبر  مالخطة كتعمػيـ الم ػة العربيػة
مػف الجامعيػة بالخرمػة كميػة الطالبػة بقجػـ الم ػة العربيػة ب( 82) كقبكؿ ارخػرم كشػممت العينػة

عػف ت النتػائة جػطر كأ معمػى  مقياجػة البحػثعمى درجات تقع فة ا ربػاعة ا دنػى  تالحاصال
قبػػؿ الخدمػػة فػػػة الم ػػة العربيػػة بػػيف متكجػػطة درجػػات معممػػات ا إحصػػائين دالػػة فػػركؽ  كجػػكد

كا رهػػاب  اجػػتخداـ المػػنخة الخطػػة فػػة مكاجخػػة التطػػرؼ لمقيػػاس القبمػػة كالبعػػدم القياجػػيف 
بػػيف متكجػػطة درجػػات ا إحصػػائين دالػػة فػػركؽ م ككجػػكد البعػػدم القيػػاسلصػػال   كقبػػكؿ ارخػػر

المػنخة الخطػة كتعمػيـ  لمقيػاسكالبعػدم  القبمػةالقياجيف قبؿ الخدمة فة العربية الم ة معممات 
 .م كاختتـ البحث بتقديـ التكصيات كالمقترحات البحثيةالبعدم القياسالم ة العربية لصال  

 قبول اآلخر. -  اإلرىاب– التطرف  -  الخفيالمنخة  : الكممات المطتاحية
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The Effectiveness of a Proposed Electronic Software in Developing 

Pre-Service Arabic Language Female Teachers' Ability to Use Hidden 

Curriculum to Face Extremism and Terrorism and to Develop attitude 

towards Acceptance of The Other 

 

The current research aimed at examining the effectiveness of 

a proposed electronic software in developing pre-service Arabic 

language female teachers' ability to use hidden curriculum to face 

extremism and terrorism and to develop attitude towards acceptance 

of the other. The quasi-experimental method was applied. The 

research tools consisted of a  scale of using the hidden curriculum to 

confront extremism and terrorism, a scale of the hidden curriculum 

and teaching Arabic, and the electronic software based on using the 

hidden curriculum in the face of extremism, terrorism and 

acceptance of the other. The sample included (28) students enrolled 

at the department of Arabic Language at the university college of 

Khourma, who obtained degrees in the lowest quartile on the scale.  

The results indicated that there are statistically significant 

differences among the pre-service female teachers' mean scores on 

the pre- and post- application of using the hidden curriculum to 

confront extremism and terrorism and acceptance of others scale in 

favor of the post- application, and there are statistically significant 

differences among the pre-service female teachers' mean scores on 

the pre- and post- application of the hidden curriculum and teaching 

Arabic scale  in favor of the 

        post- application. The research is concluded with presenting the 

 recommendations and suggested research points. 

  

 Keywords: Hidden Curriculum - Extremism - Terrorism - 

Acceptance of the Other. 
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  كدمُ:امل

ام ا كتطكيرن ا كتقكيمن التعميميةم إعدادن تميزت الجنكات ا خيرة بزيادة ااهتماـ بالمناهة 
التحكات الجياجية  تكاترا مف أهميتخا كخطكرتخا فة العممية التعميميةم خاصة مع انطالقن 

 كااقتصادية كالثقافية كالتقنية التة يشخدها عالـ اليـك بطعؿ مؤثرات العكلمة.
الصري  كالمنخة كتنقجـ المناهة إلى عدة تقجيمات منخا تقجيمخا إلى المنخة      

يعتبر كهك  ممف قبؿ المعنييف بكزارة التعميـ االمنخة الصري  مجبقن الخطةم حيث يتـ إعداد 
 م أما المنخة الخطة فال تكجد لو خطة مكتكبةخطة مكتكبة معتمدة لمتعمـ كالتعميـ النظامة

   .المنخة الصري  دكرا مخمنا فة العممية التعميمية قد يطكؽ يمعب دكرن  كهك

كا شؾ فة أف التحكـ بالمنخة الخطة كتكظيطو بشكؿ إيجابة مف شأنو أف يعدؿ 
خجمات الجمكؾ المتعمميفم كقيمخـم كاتجاهاتخـ بما يحطظ هكية ا مة كيحصف المتعمميف ضد 

الطكرية  كالتة باتت تخدد قيمنا كأخالقنا كديننام كهنا تظخر أهمية تكظيؼ المنخة الخطة 
ختصيف أنو أكثر أهمية مف المنخاج الصري م  نو يعمؿ عمى تشكيؿ الذم يزعـ كثير مف الم

 ,Jacksonالصري  ) قد يطكؽ المنخةحياة الطالب كرجـ شخصياتخـ بالقدر الذم 
2004,51 .) 

ا فة العممية التعميمية  كيتجمى ذلؾ مف ا كرئيجن ا مخمن كما يمعب المنخة المجتتر دكرن 
ثرائية فة المجاؿ المعرفةم عالكة عمى الخبرات مف خبرات إضافي لمطالبخالؿ ما يقدمو  ة كا 

المتعددة ذات الطابع الدينة كالطكرم كااجتماعةم كا خالقةم كالجمككةم كهذا ما أكدو عدد 
حينما قاؿ: "إف المنخة المجتتر   Gordon, 1982 مف المربيفم كمنخـ عمى جبيؿ المثاؿ 

ا فة تربية لمنخة الصري م ذلؾ أنو يمعب دكرن ذك فعالية كتأثير أقكل فة تشكيؿ التالميذ مف ا
 (.46م8002ما " )فالتةام كجياجين ام كاجتماعين التالميذ دينين 
مف الظكاهر النطجية كااجتماعية الخطيرة المنتشرة فة كافة المجتمعات  لتطرؼعد اكي
العربية م كقد أصب  ظاهرة عالميةم كتتشكؿ ااتجاهات المتطرفة كنتيجة لمعديد مف ال ربية ك 

ا جباب كالعكامؿ منخا الطقر كالخامشية كالظمـ...الخم كيتجـ ا فراد ذكم ااتجاهات المتطرفة 
بالعديد مف مظاهر ااضطراب كالتكتر كعدـ ااتزاف فة الشخصيةم كيعبر هؤاء ا فراد عف 

فة الجياجة كالديف كالمجتمع كالرياضة  جمبيةر كااضطراب عمى شكؿ اتجاهات هذا التكت



 .................... فعالية برمجية الكترونية مقترحة لمعلمات اللغة العربية

- 652 - 

 تتزايدك لـ يجبؽ لخا مثيؿم ا رهاب مكجات مف  الطترة  الماضية  تشخدم كنتيجة لذلؾ كالطف
 .الدكؿ العديد مف بدأت فة نشر الجريمة المنظمة فةك  لمنظمات ا رهابيةا

 مشكلُ البحح:

لمقرف الحادم كالعشريف عمى تنمية معارؼ المعمميف كمخارتخـ  المعمـ إعداد ا يقتصر
نما يجب أف يشمؿ إعدادو عمى تنمية حجو التربكم التة تتطمبخا  مخامخـ التعميمية كحجبم كا 

 التعميمية بما فيخا المنخة الخطة. مدركاتو نحك مجمؿ مككنات العمميةك 
تؤهمو  فأصب  مطالبنا باكتجاب مخارات معمـ بصكرة كاضحة الفة ضكء ذلؾ ت ير دكر ك 

القدرة عمى اجتخداـ المنخة الخطة  لمقياـ بعممو خير قياـم كمف أهـ هذو الخصائص إكجابو
   فة مكاجخة التطرؼ كا رهاب كتنمية ااتجاو نحك ارخر.  

-44أقر المؤتمر العاـ لميكنجكك فة دكرتو الثامنة عشرة المنعقدة فة باريس مف قد ك 
لألهداؼ التة ينص  امنطذن  كالتعميـ التربية مؤججات بضركرة أف تككف 8045تكبر أك 82

عميخا ميثاؽ ا مـ المتحدة كا عالف العالمة لحقكؽ ا نجافم كأف تخدؼ التربية إلى إنماء 
    (Wah, 2016,2).    شخصية ا نجاف

و ا يجابة نحك كااتجاتنمية التطاهـ كالتجام  كا يمكف إنماء شخصية ا نجاف دكف 
المنخة  همية المعمميف قبؿ الخدمة  مشكمة البحث فة عدـ إدراؾ كثير مف ارخر كتكمف 

م كمع تزايد الميكؿك  القيـ كالعادات كااتجاهات الطالب كجابكا   فة العممية التربكية  الخطة
قبؿ  فيمعممالتكعية ك   معالجة هذو القضيةل فإنو ينب ة الجعة التحديات يكمنا بعد يـك 

 .كيطية تكظيطو بشكؿ إيجابةالخطة ك المنخة دكر الخدمة ب
التحديات تتزايدم كمعخا تتزايد المخاـ كالمجئكليات الممقاة عمى عاتؽ المعمـ إا أف ف 

إعداد المعمـ ا زاؿ يعانى الكثير مف القصكر فالمعمـ الذم نريدو لخذو المرحمة كهذا العصر 
أف إعداد  كلقد أشارت بعض الدراجات م منذ عشر جنكات ليس نطس المعمـ الذم كنا نحتاجو

ا عداد ا كاديمةم كالتربكمم كالميدانةم  :المعمـ يعانى مف القصكر فة جميع الجكانب
 .(8م8006)المزينةم (م48م  4222)نصرم  ا كهك الجانب الثقافةا رابعن ؼ إليخا جانبن اكيض

كضع برنامة كقائة إلى (  8042م588(  كالبركاتة )8002م55كقد دعا عنك )
 تزكيدهاام كتطكير المناهة ك كنطجين  ابخدؼ حمايتخـ فكرين   لمشبابك  لألططاؿ  شامؿ
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عطاء الصالحية ) الخطة بمضاميف مف المنخة المجتترك بالخبرات التربكية ا ضافية  (م كا 
  لممعمميف بتعديمخا حجب المكقؼ.

 Hidden Curriculum or Silent الصامتالمنخة الخطة أك كيرتبط 
Curriculum  بالجكانب غير الظاهرة لممنخة المدرجةم كيرل بعض المربيف أف المنخة

مف المنخة الرجمة أك المعمفم كيتمثؿ ذلؾ فة  الطالبا فة الخطة أكثر فاعمية كأقكل تأثيرن 
إكجاب التالميذ المخارات ااجتماعية كااتجاهات كالقيـم كعمى ذلؾ فإنخـ يعتبركف المنخة 

أشارت البحكث إلى (م ك 8042م84شخصية الطالب )البجيكنةمطة بمثابة حجر الزاكية فة الخ
 الطالب إمكانية كجكد عالقة بيف المنخة الخطة كبيف نمك المخارات ااجتماعية لدل 

إلى أهمية المنخة الخطة   Cubukce, (2012,1526)  (م كتكصؿ46م8002)العثمافم
أف تضميف القيـ فة المناهة الدراجية فة م ك اابتدائية  بالمدارسقيـ العمؿ فة إطار تعميـ 

المدرجة اابتدائية كا نشطة الداعمة بشكؿ خطة بالمناهة يجاهـ كيجاعد عمى اكتجاب 
 كاجتيعاب هذو القيـ.

فة اركنة  المجتمعاتا رهاب مف أبرز التحديات التة كاجختخا ك  التطرؼ تعد مشكمةك 
م كيجب عمى جميع مؤججات ضحيتخا المئات مف ا برياء  ذهبا خيرة كهة ظاهرة جديدة 

مف مجببات ا رهاب ككمخا  التطرؼ كالتعصبالمجتمع القياـ بدكرها لمكاجخة هذو الظاهرةم ف
ليس كالتطرؼ مطاهيـ مرتبطة بمطخـك ااتجاو كمحدد نطجة كمعرفة كجمككة لمشخصيةم 

 فة شخصية ا نجافم بؿ هك النتيجة التة تظخر عمى جمككيات ا نجاف كنتاج كمؤشر أصالن 
لممجتمع كمؤججاتو الدكر المخـ ك الحقيقة أف ا نجاف مخمكؽ خير بطبيعتو  ف لما يعتقدوم 

 (.8046م422) الشطة كا براهيـمفة الحد مف التطرؼ 
الحالة كالتة تتبمكر فة الجؤاؿ كفة ضكء ما جبؽ فقد تـ التكصؿ إلى مشكمة البحث 

 الرئيس التالة:
ما فعالية برمجية الكتركنية مقترحة لمعممات الم ة العربية قبؿ الخدمة فة تنمية 

قدرتخف عمى اجتخداـ المنخة الخطة فة مكاجخة التطرؼ كا رهاب كتنمية ااتجاو نحك 
 ؟ قبكؿ ارخر

 يف التالييف:كلإلجابة عمى هذا الجؤاؿ تـ صياغة الجؤال      
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قبػػؿ الخدمػػة فػػة التطبيػػؽ القبمػػة الم ػػة العربيػػة درجػػات معممػػات بػػيف  هػػؿ تكجػػد فػػركؽ -
مكاجخػة التطػرؼ كا رهػاب كتنميػة ااتجػاو فة اجتخداـ المنخة الخطة  لمقياسكالبعدم 

   ؟نحك قبكؿ ارخر
القبمػػة   قبػػؿ الخدمػػة فػػة التطبيػػؽالم ػػة العربيػػة بػػيف درجػػات معممػػات  هػػؿ تكجػػد فػػركؽ -

 ؟المنخة الخطة كتعميـ الم ة العربية لمقياسكالبعدم 
 أيداف البحح:

قبػػؿ الخدمػػة فػػة الم ػػة العربيػػة طػػركؽ بػػيف متكجػػطة درجػػات معممػػات التعػػرؼ عمػػى  ال -
مكاجخػة التطػرؼ كا رهػاب فػة اجتخداـ المنخة الخطػة  لمقياسالتطبيؽ القبمة كالبعدم 

   .كتنمية ااتجاو نحك قبكؿ ارخر
قبػػؿ الخدمػػة فػػة الم ػػة العربيػػة طػػركؽ بػػيف متكجػػطة درجػػات معممػػات التعػػرؼ عمػػى ال -

 .المنخة الخطة كتعميـ الم ة العربية لمقياسالقبمة كالبعدم   التطبيؽ
 أينًُ البحح:    

مطخػػػـك تنشػػػدو ا مػػػـ  ا مػػػفف يتكقػػػع أف يجػػػتطيد المجتمػػػع مػػػف تطبيػػػؽ البحػػػث ذلػػػؾ أ -4
الكثيػر مػػف المقػاءات كالمباحثػات كالمػؤتمرات الجػاعية لتحقيػػؽ  جمػو كالشػعكبم فعقػدت 

تخيػػب بيئػػة صػػحية  يجػػاد   أفكتجػػتطيع الجامعػػات كالمؤججػػات التربكيػػة هػػذا الخػػدؼ 
مكاجخػػػة التطػػػرؼ المعممػػػيف يجػػػعكف جاهػػػديف لالضػػػطالع بػػػدكر فاعػػػؿ فػػػة أجيػػػاؿ مػػػف 

 .كا رهاب كتنمية ااتجاو نحك قبكؿ ارخر
م حيػػث  ككنػػو اجػػتجابة لمػػا تنػػادم بػػو المػػؤتمرات العمميػػة كالتربكيػػة تنبػػع أهميػػة البحػػث -8  

ا بازديػاد التقػدـ العممػة الػذم يكجػع الخػكة بػيف الكاقػع يعالة مشكمة حقيقة تػزداد اتجػاعن 
الم ػة العربيػةم كاضػطالعو بػدكرو فػة تحصػيف الطػالب كالمأمكؿ فػة عمميػة إعػداد معمػـ 

كمدخؿ لتحقيؽ ا هػداؼ  ـ نحك قبكؿ ارخرملمكاجخة التطرؼ كا رهاب كتنمية اتجاهاتخ
 .مقررات الم ة العربيةالتربكية المنشكدة مف تدريس 

المػػنخة الخطػػة الػػذم لػػـ يحػػظ بالبحػػث كالدراجػػة كمػػا  أهميػػة الضػػكء عمػػى البحػػث يجػػمط  - 2
 .يجتحؽ

نميػة فة كميػات التربيػة لت الم ة العربيةقد يطيد هذا البحث القائميف عمى برامة إعداد معمـ  -6
 قدرتخـ عمى ااجتطادة مف المنخة الخطة لتحقيؽ الطائدة فة مجاات متعددة. 
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 القائميف عمى التعميـ بالمعمميف قبؿ الخدمة. اهتماـ تزايديأتى البحث فة ضكء  -5
يطػػت  البحػػث المجػػاؿ أمػػاـ البػػاحثيف لمزيػػد مػػف الدراجػػات فػػة مجػػاؿ المػػنخة الخطػػة ك ثػػارو  -4

 التربكية كالتعميمية.
 صطلحات البحح:م

أنشطة منطذة باجتخداـ الحاجب :  Electronic Software برمجية الكتركنية-4
ارلى تضـ مجمكعة مف التطبيقات كا نشطة المعدة بخدؼ تنمية قدرة معممات الم ة 
العربية قبؿ الخدمة عمى اجتخداـ المنخة الخطة فة مكاجخة التطرؼ كا رهاب كقبكؿ 
ارخر أثناء تعميـ الم ة العربيةم كتكفر لممشاركات الطرصة لمتطاعؿ مع محتكل 

 ريب.  التد
المعارؼ كالمطاهيـ كالقيـ كا فكار التة  :Hidden Curriculum  المنخة الخطة-8

 يتعممخا الطمبة داخؿ المدرجة نتيجة لتطاعمخـ مع المكاقؼ المدرجية المختمطة.  
التعصب فة الرأم كتجاكز حػد ااعتػداؿ فيػو كمػا يترتػب عمػى : Extremism  التطرؼ-2

   (.8000م84الجمكؾ ا نجانة العنيؼ )عكيسمهذا التعصب مف ألكاف مف 
كجيمة لنشر الذعرم كالمجكء إلى القتؿ كااغتياؿ كااعتداء  :Terrorism ا رهاب-6

عمى الحريات الشخصية  رغاـ ا فراد المجالميف عمى الخضكع كااجتجالـ ب ية 
 تحقيؽ أغراض معينة.

 Attitude towards Acceptance of The ااتجاو نحك قبكؿ ارخر-5

Other:  اجتعداد عقمة ككجدانة يحدد  درجة الرضا بكجكد ارخر كاحتمالو كالتعامؿ
 معو كااتطاؽ ضمنان عمى احترامو.  

اجتخداـ المنخة الخطة لمكاجخة التطرؼ كا رهاب كتنمية ااتجاو نحك كتتحدد القدرة عمى 
اجتخداـ المنخة الخطة لمكاجخة التطرؼ مى  مقياس إجرائينا بالدرجة ع قبكؿ ارخر

 .ك مقياس المنخة الخطة كتعميـ الم ة العربيةم كا رهاب كتنمية ااتجاو نحك قبكؿ ارخر
 Pre-Service Arabic Language معممة الم ة العربية قبؿ الخدمة -4

Female Teachers   :الجامعية  هة الطالبة الممتحقة بقجـ الم ة العربية بالكمية
بالخرمة فرع جامعة الطائؼ  لتككف معممة ل ة عربية فة أم مف المرحمتيف ا جاجية 

 أك الثانكية.
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 حدود البحح:

ااتجاو نحك ارخر( الحدكد   -ا رهاب  –التطرؼ –) المنخة الخطة :الحدكد المكضكعية 
كمية الجامعية بالخرمة( ) ال :)معممات الم ة العربية قبؿ الخدمة(م الحدكد المكانية :البشرية

 ق(.  4622/4622)الطصؿ الدراجة ا كؿ مف العاـ الجامعة  :الحدكد الزمانية
 االطار الهظزٍ:

 :املهًج اخلفٌ

يتكقع منخا أف تت ير عمى قدـ المجاكاة التة  إحدل أنظمة المجتمع نظاـ التعميـمثؿ ي
ا خرل فة المجتمعم كتتأثر بمجمكعة مف المدخالتم كالمخرجاتم كالعمميات  ا نظمةمع 

م كمف أهـ Covert  كبعضخا ارخر مجتتر أك ضمنة  Organized بعضخا معمـك كمنظـ
لكف عمى مجار  خر م النظامة المنخة العمنة الرجمة لمتعميـ التعميـالخبرات المنظمة فة 

عارؼ كالقيـ كالمعتقدات يتـ بثخا بشكؿ غير مقصكد مف متكاٍز هناؾ جممة مف الخبرات كالم
دارة المدرجة المعمـ كا قرافم با ضافة إلى ا نشطة الالمنخجية التة تجرل فة المدرجة فة  كا 

كالتة تندرج جميعخا تحت مجمى المنخة  جياؽ ا نشطة الخبراتية الترفيخية كااجتماعية
 (.45م8002الخطة )العثمافم

أف المنخة الخطة أكثر أهمية مف المنخة المخطط لو  ف المربيف البعض يرل ك     
شخصية ا يختمكف بو كاهتمامخـ بما يدرجكنوم كما أف لو ا ثر ا كبر فة تككيف كتشكيؿ 

البعيد  أما  خركف فيركف فيو مجمكعة الرجائؿ الخطية التة يتمقاها   عمى المدلالطالب 
 (.Jackson, 2004,17) كل المنخة المقصكددكف قصد كلكنخا دكف مجت الطالب

كعممية تعميـ القيـ ا خالقية عممية شاممة متكاممة متكازنةم شاممة  نخا تحيط بكؿ   
ف كبكؿ ما يحيط بو فة يعالقات ا نجاف )عالقتو بربو م كعالقتو بنطجو كعالقتو بارخر 

خا عف بعضم فإذا كاف كهة متكاممة؛  ف هذو العالقات مترابطة ا ينطؾ بعض مالككف(
 ا فة صمتو بربو فخذو التقكم تنعكس عمى عالقاتو مع ارخريف فميس مفا نجاف تقين 

ثـ يككف فظا مع أهمو كأجرتو كزمالئو   ا مع ربو يخشى عقابوالمعقكؿ أف يككف ا نجاف تقين 
 .(465-466م 8004) عبد الصمدم 

القدرة عمى فخـ القضايا ا خالقية  طالبلكاهتماـ المناهة بالجكانب ا خالقية يكجب ا     
ليجتطيعكا التعامؿ مع الكاقعم كالمشكالت بحيكية كنشاطم كطرح البدائؿ  مبصكرة أعمؽ
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 8004المناجبة لحؿ تمؾ المشكالتم كتطكير مخاراتخـ لمتحميؿ كالجدؿ ا خالقة  )مصططى م
 .(202م 

 :جماالت املهًج اخلفٌ

اجتعماؿ المنخة الخطة داخؿ المؤججة التعميمية ( مجاات 44م 8004حدد الضبع )
 فيما يمة:

 إحداث معارؼ ا يككف مخططنا لخا فة ال الب ا عـ ضمف ا هداؼ التعميمية لممرحمة. .4
التأثير القيمةم حيث يكتجب المتعممكف قيما إضافية لما تخدؼ إليو المناهةم مثؿ  .8

 بأنشطة فة مادة دراجية ما.إكتجاب قيـ العمؿ الجماعة كالتعاكف مف خالؿ القياـ 
إحداث تحكؿ فة الجمكؾم نتيجة االتزاـ ببعض القكاعد التة يطرضخا تدريس بعض  .2

 المقرارات.
تبديؿ أك ت يير العادات كالمعتقدات جكاء فة التحكؿ مف عادات جمبية لعادات إيجابية  .6

أثيرو بمكقؼ ما بعض المعتقدات كا يديكلكجياتم مثؿ تأثر المتعمـ بجمككيات المعمـم أك ت
 .طارئ حدث لزميؿم أك مكقؼ تمت دراجتو مف خالؿ نشاط تعميمة

ؼم إلى التعرؼ عمى دكر المنخة فة مكاجخة التعصب كالعن( 8008كجعى  كططة )
ا فة مكاجخة تحديات ا بارزن يمكف أف تمعب دكرن   المنخة الخطة كبينت الدراجة أف التربية عبر
ا فة العربةم ذلؾ أف التعصب بمختمؼ جكانبو كاف كا زاؿ جببن التعصب كالعنؼ فة العالـ 

ف ا جاس فة التعصب هك الحكـ  كثير مف ا زمات المجتمعية الكبرل فة العالـ العربةم كا 
ا مف مظاهر أف تجتمع لديو ا دلةم كلقد اتض  أف كثيرن  إلى المجبؽ الذم يصكرو الشخص

ص تشير إلى تنامة ال مك كالتزمت كالتمجؾ التعصب الدينة عمى كجو الخصك خاصة التعصب 
يؤدم إلى ااجتخطاؼ بآراء كمعتقدات ارخريف كمحاربتخام كالصراع ضدها  مما بطكرة معينة

كضد الذيف يحممكنخا ا مر الذم يجكع اجتخداـ أجاليب تتصؼ بالتطرؼ كالبعد عف التعقؿم 
نكار الحقكؽ كهدـ ا أف هذا النكع مف التطكير يؤدم إلى شؽ كحدكما اتض  أيضن  ة ا مة كا 

 البنية ااجتماعيةم كلخذا فإف لممنخة الخطة أهميتو كخطكرتو.
كيركز بعض الباحثيف فة دراجتخـ لممنخة الخطة عمى العالقة بيف الطالب كالمعمـم 
كيؤكدكف فة جياؽ ذلؾ أهمية جمكؾ المعمـ فة حطز عمميات التعمـ الخطةم كتعزيز معطياتو 

فريؽ منخـ إلى ااعتقاد أف ممارجة المعمميف التربكية مف أشد العكامؿ تأثيرنا  كيذهب مالتربكية
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كعمى خالؼ ذلؾ هناؾ  مفة المنخة الخطةم كذلؾ لما يمتمككنو مف تكجخات أيدكلكجية كفكرية
مجمكعة أخرل مف الباحثيف تؤكد أهمية أنظمة المعايير كالقيـ كا عراؼم التة تطرضخا 

كهناؾ فريؽ  خر يركز عمى أهمية الكجط المدرجةم بما  مف إليخاالمدرجة عمى المنتجبي
تتعمؽ بأثاث المدرجة كبنيتخا الطيزيائيةم التة تمارس دكرنا كبيرنا فة  جكانبيتضمنو مف 

 (.442م 8006تأصيؿ قيـ كمطاهيـ المنخة الخطة )الشراحم
ة معارؼ فعممية تككيف المعمـ لمقرف الحادم كالعشريف ا تقتصر عمى تنمي     

المعمميف كمخارتخـ التة تتطمبخا مخماتخـ الكظيطية فالطخـ التكاممة بيف تككيف المعمـ كتدريبو 
تجتدعة بداية التركيز عمى تنمية مدركاتو نحك مجمؿ مككنات العممية التربكية ما تتضمنو 

ية الحس مف تشكيؿ فكرو كتنمية قيمو ككعيو بدكرو إزاء حركة الت يير المجتمعيةم كمف ثـ تنم
التربكم المنججـ مع تكجخات الطكر التربكم كذلؾ كفؽ ا طار ااجتماعة كالثقافة المعبر عف 

 .(85 م8002م ابراهيـهكية المجتمع )
كيعرؼ  المنخة المجتتر بأنو "مجمكعة المظاهر الجمككية كا نشطة ا يجابية أك 

مع أقرانو كمجتكيات القيادة الجميبة التة يتعممخا التمميذ فة المدرجة مف خالؿ تطاعمو 
)محمد  المختمطة داخؿ الطصؿ الدراجة أك خارجو دكف بث أك تكجيو مباشر كأهداؼ معمنة"

 (.2م 4648مكمحمد
كيعرؼ بأنو " الخبرات التعميمية التة يتحصؿ عميخا المتمقة دكف أف يقصد  هك  أك 

ة المتمقة كفكرو مخطط المنخة  تعممخام  كهذو الخبرات قد يككف لخا أثر فة شخصي
كيتأثر حجـ هذو الخبرات  مكجمككياتوم كعادة ما تتجـ هذو الخبرات بالثراء غير المتكقع

الجابقة كمدل تأثرهـ كخبراتخـ  باختالؼ قدرات المتمقيف كاهتماماتخـ كميكلخـ كاتجاهاتخـ 
 (.840م 4225بمعمميخـ )المقانةم 
 مصادر املهًج اخلفٌ:

مصادرو كيمكف القكؿ بأف مصادرو  كتتنكع الخطة م حيث تتعددالمنخة  ا حدكد لمصادر
 عمى جبيؿ المثاؿ ا الحصر ما يمة: كمف مصادروالمجتمع كموم 

 .المنزؿ 
 .كجائؿ ا عالـ المختمطة 
 .المنخة الرجمة بجميع عناصرو 
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 .جمككيات المعمميف كتطاعمخـ مع تالميذهـ 
 .تطاعؿ التالميذ مع بعضخـ البعض 
 المدرجية. أجاليب ا دارة 
 ( .8008م42) كططة م المبانة كالتجخيزات المدرجية 

 التطزف:

مجاكزة حد ااعتداؿ كعدـ التكجط فة ا شياءم كالخركج عف منطؽ التطرؼ هك       
تناكلت التطرؼ  :اتجخت التعريطات النطجية لمتطرؼ إلى كجختيف: ا كلىم ك النقؿ كالعقؿ

فتناكلت التطرؼ  :ا عف المتكجطم أما الثانيةأك إيجابن ا كأجمكب لالجتجابة التة تنحرؼ جمبن 
( مف أكائؿ العمماء الذيف اهتمكا بدراجة التطرؼم 4242كيعتبر جكيؼ ) كمعنى كمطخكـ

 -4262جكيؼ: أنو خالؿ الجنكات مف  ذكركذلؾ مف منظكر التطرؼ فة ااجتجابةم كي
ا لقياس التكتر النطجةم اجن بظاهرة ااجتجابات المتطرفة اتخاذها أج وبدأ انش ال 4252

مجتكيات النضكج المتكالية إنما ينطكم عمى  رتقاء الشخصية مف الططكلة المبكرة نحكفإ
ازدياد ثراء الجمكؾ نتيجة لت اير الكظائؼ الجيككلكجية مع النمكم  :مقكمات ثالثة؛ أكلخا

لمككنات البيئةم  مزيد مف الت اير فة إدراؾ الشخصبازدياد ثراء البيئة الجمككية  :كثانيخا
ا جتراتيجية التة  :كحدكث زيادة فعمية فة عناصر هذو البيئة مع تقدـ العمرم كثالثخا
م ا مع اطراد اارتقاءيتحتـ عمى الشخص أف ينميخا  نجاز عمميات التكافؽ التة تزداد تعقدن 

هذو  كالمركنة أك التصمب أحد ا بعاد ا جاجية البال ة ا همية فة تقرير مدل كطاءة
الذم يتناكؿ التطرؼ كمعنى فقد  :أما ااتجاو الثانةم  (4242م42)جكيؼم  ا جتراتيجية

تعددت  راء عمماء النطس فة ظاهرة التطرؼم فمنخـ مف يرل أف التطرؼ بمثابة ثكرة عمى 
ا كقد يككف راجعن   ما مف ذلؾ الكاقعام أك هركبن ا أك كافين الكاقع أف لـ يكف الكاقع مقنعن 

م كلذلؾ نجد أف المتطرفيف يجكقكف أنطجخـ فة الشخصية أك قصكر فة تككينخااضطراب 
 المجتمع الطاضؿ كأنخـ الذيف جكؼ يبنكفبشكؿ مثالة 

 كقدرات ارخريفأفكار  تطكؽ كيصححكف كؿ ا كضاع الخاطئة بطكرهـ كقدراتخـ التة  
 (.8002م24)الطيبم

كمع تصاعد تخديدات الجماعات ا رهابية فة منطقة الشرؽ ا كجط كفة أنحاء متطرقة      
مف العالـم ازدادت الضركرة الممحة حكؿ فخـ لماذا يترؾ المنضمكف إلى الجماعات ا رهابية 
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كتتنكع ا جباب التة تطجر إمكانية حدكث ذلؾ مف عدة عمـك جيككلكجيةم  متمؾ الجماعات
كمف هنا بات مف الضركرم لصناع القرار كالمجئكليف اانتباو  مالجريمةعمـك ك اجتماعيةم ك 

لمثؿ تمؾ التطجيرات مف أجؿ الجعة نحك تطكيؾ تمؾ الجماعات ا رهابية لمحد مف تزايد أعداد 
المنضميف لخا مف الشباب الم يبيف م كمف أجؿ العمؿ عمى تشجيع هؤاء الشباب عمى 

اجتطادة مف جخكد ا رهابييف الجابقيف فة المجاعدة فة تركخا. كالجبب ا كثر أهمية هك ا
 .مكافحة كمكاجخة التطرؼ

ا بالعقائد الدينية فحجبم بؿ هك ممتد إلى كافة مناشط كالتطرؼ ليس مرتبطن 
مناحة الحياة المعاصرة مف تطرؼ حزبة ككركم كرياضة فة التطرؼ  ظخركلقد م ا نجاف

 .كجياجة..الخ

مؤشر عمى كجكد خمؿ ما  كلتطرؼ ظاهرة مرضيةم كه( أف ا28م8004كترل رزؽ )
فة الظركؼ المحيطة بخام كهذو الظاهرة المرضية تؤدم إلى أفعاؿ عنؼ ك فة النطس البشرية 

كا يخطة عمى أحد ارثار المدمرة التة يحدثخا ا رهاب عمى ا فراد  مكعمميات إرهابية
كفقداف ااجتقرار النطجة  كالمجتمعاتم حيث يجبب ا ذل النطجة ببث الخكؼ كالرعب

حداث ا ذل الججدم المتمثؿ فة إزهاؽ ا ركاح كا ذل المادم المتمثؿ فة  كااجتماعةم كا 
 .إتالؼ ا مكاؿ كالممتمكات

تشكيؿ مؤججات تربكية كفكرية دائمةم  إلى ( 8046م422كدعا الشطى كاابراهيـ )
ا مف أهؿ الرأم كالعمـ كالبصيرة مف مختمؼ التخصصات التربكية كاختيار لعضكيتخا عددن 

كالدعكية كالطكرية ليككنكا قدكة حجنة فة مجتمعاتخـ كيرجع إليخـ عند المشكرة 
لطمبة اكااختالؼم كزيادة عدد المرشديف التربكييف فة المدارس كذلؾ مف أجؿ تكجيو 

 .نحك الجمكؾ الصحي  كاابتعاد عف ا فكار المتطرفة

 اإلرياب:

لخمؽ جك مف عدـ ا مف كهك ك  ماااجتخداـ المنظـ لمعنؼ لتحقيؽ هدؼ ا رهاب هك 
ينطكم عمى طكائؼ متعددة مف ا عماؿ أظخرها أخذ الرهائف كاختطاؼ ا شخاص كقتمخـ 
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ككضع متطجرات أك عبكات ناجطة فة أماكف تجمع المدنييف أك كجائؿ النقؿ العامة ) عامرم 
 . (664م8002
قكتخا فة جالحخا ك فبعد أف كانت الدكؿ تعتمد عمى  مالعالـ يؤرؽ أصب  ا رهابك 

أتى الطكر المتطرؼ ليتجمؿ إلى العقكؿ فة الداخؿ عبر م حماية حدكدها لتضمف أمنخا الداخمة
كجائؿ ااتصاؿ المختمطةم ليصب  مف أبناء هذو الدكؿ متطرفيف غير معركفيفم يظخركف 

كهذا ما جعؿ مكافحة ا رهاب كفكر التطرؼ عمى رأس أكلكيات  مفجأة فة حدث جمؿ كدمكم
  الكثير مف الحككمات.

ص رم لما كجد الطكر المنحرؼ ال نذ كلك أف هذا الشاب كاف قد تحصف ضد هذا الطكر م
ا فة ا متخصصن أطمقت كزيرة التعميـ البريطانية مكقعن كمؤخرنا م  ا لو عندو لينمك كيترعرعمكانن 

كهك مكجو لآلباء كا مخات )تعميـ ضد الكراهية( التطرؼم اجـ هذا المكقع  حماية ا ططاؿ مف
يقدـ هذا المكقع نصائ  قيمة لآلباء كالمعمميف فة كيطية حماية م ك كالمعمميف بشكؿ مباشر

مف الجمات المبكرة التة تظخر عمى الططؿ كتنذر بكجكد بدايات  مف التطرؼم بدءن  ا بناء
يطية التعامؿ معخام إضافة إلى أجس منخجية لتعميـ ا ططاؿ خطكرة ا بكقناعات منحرفةم مركرن 

 .التطرؼ
كتمثؿ الكاءات  ميكاجو ا رهابيكف درجات مختمطة مف الكاء تجاو تنظيمخـ ا رهابةك 

المتنازعة لإلرهابييف عامؿ انتزاع مخمنا مف التنظيـ ا رهابةم كالتة تضمف العديد مف العكامؿ 
 منخا: ا خرل
يعتبر مف أهـ عكامؿ الجذب لمتنظيمات ا رهابية هك  فرص تعميـ كعمؿ:تكفير  .4

قمؿ تكفير يك  محاجة الشباب كص ار الجف إلى فرص لمعمؿ كارتطاع مجتكل ا مية
 فإف نجاح كمف ثـ مفرص عمؿ كتعميـ مف درجة ااعتماد عمى الجماعات ا رهابية

إلرهابييف لتعميـ العمؿ ك لافرص مقكمات برامة إعادة التأهيؿ تزداد كمما تكفرت 
 .الجابقيف

إف الرغبة فة تمبية المتطمبات ا جرية أك الرغبة فة الزكاج  المتطمبات ا جرية: .8
تعتمد برامة إعادة ك اانضماـ إلى ا رهاب كاقعينام فرصكتككيف أجرة قد تزيد مف 

عادة إدماجخـ فة المجتمع مرة ثانية مف خالؿ مجاعدة ا رهابييف  التأهيؿ كا 
  الجابقيف عمى تككيف أجرة.
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يعتبر التكاصؿ ا يجابة مع ا شخاص المعتدليف : التطاعؿ ا يجابة مع المعتدليف .2
حيث يزعزع تطاعؿ  معامالن مخمنا مف عكامؿ انتزاع ا رهابييف مف تنظيماتخـ ا رهابية

ـ ا رهابييف مع ا شخاص المعتدليف مف أفكارهـ كمعتقداتخـ المتطرفةم كما يقدـ لخ
 عالقات اجتماعية بديمة خارج التنظيـ ا رهابة المنتميف لو.

ا  عادة تأهيؿ المقاتميف الذيف عادكا مف القتاؿ فة أف انجتاف كقد بدأت       الجعكدية برنامجن
البرنامة عمى جمجات مع رجاؿ ديف كمجتشاريف  شمؿك  مجبتمبر بطترة كجيزة 44بعد 

كظخرت أكجو قصكر ذلؾ البرنامة  منطجييفم كما حطز المقاتميف مالينا عمى التخمة عف العنؼ
م عندما ألقت الجمطات الجعكدية القبض عمى تجعة مف خريجيو انضمامخـ 8002فة 

نتباو لمعالجة العكامؿ الجمككية قاد هذا إلى تحد لمبرنامة زاد اا ك  ممجددنا إلى جماعات إرهابية
فة مقابؿ المعتقدات كا يديكلكجيات الدافعةم مؤكدنا بدان مف ذلؾ عمى العالقات كالطرص 
دراؾ  ااجتماعية  عادة اانضماـ لممجتمع. حيث ركز البرنامة فيما بعد عمى أجر العائديف كا 

عادةأهمية العالقات ااجتماعية كا جرية كالكطنية فة التخمص ا الدمة   لناج  مف التطرؼ كا 
  .(40م8045ممنتصر) فة المجتمع

هك غياب النجية المجتمعة المجاندم مما يكلد لديو الرغبة فة الشخص أهـ ما يميز ف
ا مف احتراـ الذات كالخكيةم كالرغبة فة الثكرة عمى اانضماـ كاانتماء لمجمكعة تكجبو نكعن 
يجب التطرقة بيف ا رهابة كقائد ككتابعم ك ر كالتجديدم نظاـ المجتمعم  كحب الم امرة كالمخاط

متطرفة غير قابمة لممركنة أك الحكار أك المناقشةم   فعادة ما تككف قيادات ا رهاب شخصيات
 ـا م كتككف لخـ القدرة عمى إقناع ارخريف باعتقادهكيككف إيمانخـ بالطكرة أك ااعتقاد يقينن 

فة هؤاء القابميف لإليحاء كيطيعكف القائد كقطيع دكف ام خاصة جكاء كاف خاطئا أك صحيحن 
ا إلى الجماعة التة يشعر معخا بأماف فا رهابة ينتمة كمين  مكعة بالرغـ مف تطاكت ثقافتخـ

ردكد أفعالوم خاصة ك نجبةم كالتة تمثؿ بالنجبة لو منظكمة القيـ التة تحدد جمككو كأفكارو  
ض جياج مف العزلة عمى عناصرها الداخمية م حتى مع ما تمارجو الجماعات المتطرفة مف فر 

شخصية ا تتجـ بالقكة كترغب  التابع فخكا رهابة  لديخـم أماتجتطيع أف تعزز قيـ العنؼ 
 فة المكت كهذا يم ة لديو أم شعكر

.(8م8044م)الرمي  مجبؽ بالذنب أك مجرد التجاؤؿ عف ضركرة القتؿ  
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   الربجمًُ اإللكرتونًُ:
كجيمة مف الكجائؿ التة تدعـ العممية التعميمية كتحكلخا مف  الكمبيكتر جطةاالتعميـ بك 

ا شكاؿ ا لكتركنية لمتعميـ مف طكر التمقيف إلى طكر ا بداع كالتطاعؿ كتنمية المخاراتم ك 
  كالتعمـم 

كيشترط المرجكة قدـ ا جراءات التعميمية لتحقيؽ ا هداؼ حيث تالبرمجية االكتركنية 
 :فيو
 .تحديد المادة التعميمية -8     عرض أهداؼ التعمـ. -4 
باجتخداـ الكجائط  تكافر التدريبات التعميمية -6    تقديـ ا مثمة التكضيحية. - 2

 .االكتركنية
 تكفير التعزيز المالئـ. -4   .متابعة المتعمـ لتحقيؽ ا هداؼ -5

كعنصر  العالـ  مف دكؿمختمؼ المكاد التعميمية فة كثير بالبرمجيات كقد انتشرت 
)قريشة  رئيس فة مناهجخا مما يجخـ فة تعزيز عممية التعميـ ك تعديؿ اتجاهخا

 (.22م8042كصابرمم
 الدراسات السابكُ:

 املهًج اخلفٌ: دراسات تهاولت :األولاحملىر 

إلى التعرؼ عمى كيطية فحص الطمبة   Mecomiskey (2000)دراجة  هدفت
اكتجابخـ  كدكر ذلؾ فةلمثقافة الجائدة فة المدرجة مف خالؿ المنخة المعمف كالمنخة الخطة 

كأشارت نتائة الدراجة إلى أف م لمقيـ الثقافية الضمنية فة الممارجات التربكية المعاصرة
ة فة المدرجة إذ أف المنخة المنخة الخطة يعبر أكثر مف المنخة المعمف عف الثقافة الجائد

عمى  ؤدمككذلؾ ي مالثقافية كااجتماعية الجكانبالخطة يعمؿ عمى تعميـ كتثقيؼ الطمبة ب
زيادة القيـ كا خالؽ لديخـ فة حيف أف المنخة المعمف يركز عمى العممية التعميمية كعمى 

 الطالب.تحصيؿ زيادة 
إلى التعرؼ عمى اتجاهات المعمميف نحك  Veugelers (2000) دراجة  هدفتك 

القيـ كالعادات التة يقكمكف ب الطالب ؼيتعر  فةدكر المنخة الخطة فة العممية التعميمية 
 بتطبيقخا فة المدارس كالتة عبركا عنخا فة تعميمخـ كتطاعمخـ معخـ خالؿ المكاقؼ التعميمية

كأشارت نتائة الدراجة أف م  قيـم كالتة ركزت عمى المطخـك التربكم المتعمؽ بالالمتنكعة
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المعمميف يقكمكف بممارجة بعض العادات كالقيـ التة يركنخا مخمة كالتة يخدفكف مف 
ا ما يعبر عف أف المعمـ غالبن ك ممارجتخا إلى نقمخا كتعمميخا لمطمبةم ككذلؾ إلى تعريطخـ بخام 

كضكح فيما يتعمؽ  خـلديكأف الطمبة يطضمكف المعمميف الذيف  مالقيـ التة يرل أنخا مخمة
 قيـ الخاصة.البأكلكيات اهتمامخـ ب

دراجة تناكلت المنخة الخطة فة التعميـ ا لكتركنةم   Anderson(2001)  جرلأك 
ا بعاد الرئيجة لممنخة الخطة كتطبيقخا عمى التعميـ ا لكتركنةم كالمتمثمة فة: تعمـ كيطية ك 

لالنتقادات التقميدية  الدراجة تكتعرض ملخبرةالتعمـم تعمـ المخنةم التعمـ بخدؼ ااحتراؼ كا
كتكصمت  مالتة تتحدل نظـ التعميـ الجائدة المكجخة لمتعميـ ا لكتركنة اجتنادنا لممنخة الخطة

الدراجة إلى نتيجة مطادها أف عمى الباحثيف كالمطكريف التربكييف متابعة البحثم كمعرفة كجخة 
يـ ا لكتركنةم  ف المنخرطيف فة نمط كاحد مف النظر لدل أكلئؾ غير المنخرطيف فة التعم

 لممنخاج ا لكتركنة كالمنخة الخطة فة التعميـ ا لكتركنة مكمالن  مالتعميـ جيطكركف ضمنو
يؤدم إلى ت يير جكهرم فة تكجخات المتعمميف نحك التعمـ كالعممية التعميمية جك  الرجمةم

المنظكمة القيمية التة قد يتمثمخا نتيجة  عف ااتجاهات الجمبيةم ك التعممية بكميتخام فضالن 
 الشبكة العنكبكتية المختمطة.محتكيات مشاهداتوم كتطاعالتو مع 

دكر المنخة الخطة فة عممية التنشئة  بحث إلى  (4002) دراسة مسلموهدفت 
 أبرزتك قد يحدث لمطالب فة أثناء عمميات التنشئة ااجتماعية فة المدرجةم كما  ااجتماعيةم

دكر النظرية النقدية فة اكتشاؼ مكضكع المنخة الخطة كبحثوم كلقد حمؿ الباحث  الدراجة
المنافع المدرجية م ترتيب الطصؿ ككضع ا ثاث ا إلى جتة عناصر هة:المنخة الخطة نظرين 
م ثقافة المتعمـ كعالقتخا بالثقافة الجائدةم الجدكؿ الدراجة كتكزيع الكقتم )المرافؽ الدراجية(

تحميؿ محتكل بعض الكتب المدرجية فة دكلة  كتـ مانحياز الكتاب المدرجةم ت المعمميفخمطيا
الككيت كمثاؿ عما يمكف أف يصنؼ كمخة خطة فة الكتاب المدرجةم كقاـ بمناقشة أخطار 
ا المنخة الخطة المحتممة الكقكع كقتؿ ا بداعم كلقد اتض  أف نكعية المنخة الخطة تؤثر تأثيرن 

ا عمى تنمية ا بداع أك قتمو لدل ا كبيرن أف لو تأثيرن ك  مـ الطالب كمعتقداتو ا عمى قيكاضحن 
 الطالب.

( إلى مقارنة القيـ التة يكتجبخا الطمبة مف المنخجيف 8005كهدفت دراجة ا شقر )
كانطمقت هذو الدراجة مف كجكد  مالرجمة كالخطة فة المدارس العامة كالخاصة فة ا ردف
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الطمبة تكتجب مف المنخة الرجمةم كمصادر المنخة الخطة ارتية: ازدكاجية لمقيـ لدل 
كأجريت  ما جرةم كدكر العبادةم كجماعة الرفاؽم ككجائؿ ا عالـم كالمعمميف فة المدرجة

( طالب كطالبة فة المدارس ا ردنيةم كجاءت أبرز النتائة: أف ا جرة 4000الدراجة عمى )
قيـ المنخاج   جابية التة يكتجبخا الطمبةم كالمتطقة معأهـ مصادر المنخة الخطة لمقيـ ا ي

كتعد المدرجة أهـ مصادر المنخة الخطة لمقيـ الجمبية التة يكتجبخا الطمبةم  مالرجمة
 كالمختمطة عف قيـ المنخة الرجمة كمعمميخا كجمطتخا المدرجية.

دكر المنخة الخطة فة التعرؼ عمى   Doganay  &Sari( 2009كهدفت دراجة )
التعرؼ عمى الكظائؼ التة يقـك بخا المنخة الخطة فة ك كتجاب قيمة الكرامة ا نجانيةم ا

ا مف جبع عشرة معممن  682ا ك طالبن  8856العممية التعميميةم كقد شممت عينة الدراجة 
مدرجة ابتدائية فة مدينة أدنا بتركيام كتـ جمع البيانات مف خالؿ المالحظات كالمقابالت عمى 

اجت رؽ ميف كالطالبم كما تـ اجتخداـ طريقة تحميؿ المحتكل لمبيانات التة مجتكل المعم
نتائة مف أهمخا أف الجكانب المختمطة عدة كقد تكصمت الدراجة إلى  مأربعة أشخرجمعخا 

الخاصة بالمنخة الخطة لخا العديد مف العالقات المتبادلة كالمترابطة مع بعضخا البعضم كأف 
انعكاس لمممارجات  -فة ا جاس  -لتة تصدر مف الطالب هة التصرفات غير المناجبة ا

 غير الديمقراطية التة يقـك بخا المعممكف.
اجتخدفت التعرؼ عمى دكر ( إلى إجراء دراجة طكلية 8002كجعت دراجة العثماف )

كقد أجريت م المنخة الخطة كتأثيرو فة نمك المخارات ااجتماعية لدل طالب المرحمة الثانكية
ا مف الخمطيات ا كاجعن عمى عينة مف طالب تجع مدارس ثانكية فة الككيت تمثؿ طيطن  الدراجة

 مف النكعيف طالبنا (8648)الدراجة   حيث جاهـ فة مااجتماعية كااقتصادية كالعرقية
أجريت الدراجة عمى مدار عاميف % ذككر(  مف جنجيات مختمطةم ك 52.2% إناث ك62.4
طمب مف المطحكصيف اجتيطاء تقارير ذاتية كاجتبانات  م حيث8005إلى  8002مف  دراجييف

ترصد أنماط الجمكؾ ااجتماعة المرتبط بالمخارات ااجتماعية ذات الصمة با نشطة 
ا مف مقياس ا داء عمى م كما اجتكفة المعممكف صكرن الطمبةالالمنخجية التة يقكـ بخا 

بيف المشاركة فة ا نشطة كأشارت النتائة إلى ضعؼ العالقة  مالمخارات ااجتماعية
الالمنخجية كأنماط الجمكؾ غير ااجتماعة م كمخارات ضبط الذات فة البيئات ااجتماعية 

 . مع ارخريف  أك تكاصالن التة تتطمب تطاعالن 
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( دراجة تناكلت ا بعاد ا يديكلكجية كالطبقية لمرجائؿ التربكية 8040كططة ) لجر أك 
المدرجيةم كتنطمؽ الدراجة مف إشكالية ال مكض فة الصامتة فة المؤججات التربكية ك 

التصكرات المقدمة عف المنخة الخطةم كمف غياب ا بعاد ا يديكلكجية كالجياجية فة تحميؿ 
ا نقدينا لمطصؿ ك كظائطو كدااتو كفعالياتو فة دكرة الحياة المدرجيةم  اقترحت الدراجة منخجن

القائمة ككشطت عف الممارجات الطبقية كا يديكلكجية بيف المنخة الخطة كالمناهة التربكية 
لممنخة الخطةم كبينت خطكرة الدكر ا قصائة لخذا المنخة فة ترجمة التطاكت ااجتماعة إلى 

 تطاكت عممة كمعرفة كمدرجة بيف ا ططاؿ الدارجيف كفقنا  صكلخـ ااجتماعية.
منخة الخطة لمعممات إلى تقديـ كحدة مقترحة فة ال (8042كهدفت دراجة أحمد )

كلتحقيؽ م الرياضيات قبؿ الخدمة كقياس فاعميتخا فة تنمية اتجاهاتخف نحك تدريس المادة
هذا الخدؼم قامت الباحثة ببناء الكحدة المقترحة كتـ التأكد مف صدقخا بكاجطة صدؽ 

ث كقـ تـ إجراء تجربة البحم المحكميف كما تـ إعداد مقياس اتجاهات الطالبات المعممات 
جامعة ب( طالبة مف طالبات الطرقة الثالثة شعبة رياضيات بكمية البنات 84عمى عينة قكامخا )

م  بعدم( -)قبمةبقياس عيف شمس باجتخداـ المنخة شبو التجريبة ذك المجمكعة الكاحدة 
ا بيف التطبيقيف القبمة كالبعدم لمقياس ااتجاو كجكد فرؽ داؿ إحصائين  وقد توصل البحث إلى

يؤكد عمى فاعمية  لصال  القياس البعدمم مماريس الرياضيات عمى عينة البحث نحك تد
الكحدة المقترحة فة المنخة الخطة لمعممات الرياضيات قبؿ الخدمة عينة البحث فة تنمية 

 اتجاهاتخف نحك تدريس المادة.
إلى تعرؼ عناصر المنخة الخطة فة تعميـ   FZade  (2014كهدفت دراجة )

طالبنا جامعينا بمدينة طخرافم   (204)اتية لدل طالب الجامعةم تككنت العينة مف المخارات الحي
كتكصمت الدراجة إلى كجكد عالقة بيف اتجاهات الطالب كالبيركقراطية فة البيئة التعميمية م 

 العالقات بيف الطالب كا دارة أثرت كثيرا عمى المخارات الحياتية لديخـ.أف ك 
( إلى التعرؼ عمى مطخـك المنخة الخطة كنشأتو 8046) هدفت  دراجة عبد المجيدك 

 كتـ اجتخداـدكرو فة تعزيز العممية التعميمية ك كمجمياتو كعمى أججو الطمجطية كمخاطرو 
المنخة الخطة هك تمؾ المعارؼ كالمطاهيـ  أف ككانت أهـ نتائة الدراجة مالمنخة الكصطة

يجمع التربكيكف مجبؽم  ك  جة دكف تخطيط كالقيـ كا فكار التة يتعممخا الطالب داخؿ المدر 
الكثير مف القيـ كالجمكؾ عف  منو يكتجب الطالب م حيث عمى كجكد كأهمية هذا المنخة
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ختمت الدراجة بتكصيات أهمخا: ضركرة ااهتماـ كا متنكعةما ا كقيمن كيتعممكف أفكارن  وطريق
جراء ا مبتدريس مكضكع المنخة الخطة فة برامة إعداد المعمميف لمزيد مف الدراجات كا 
 التطبيقية كالتجريبية لمكشؼ عف خطايا هذا النكع مف المناهة.

( إلى معالجة الجكانب المرتبطة 8045خدفت دراجة ابك اجماعيؿ كالخكالدة )كاجت
بالمنخة الخطة فة التعميـ ا لكتركنة كمقارنتو بالمنخة الخطة فة التعميـ التقميدمم 

كعالجت هذو الدراجة  ما لكتركنة اجتنادنا إلى المنخة الخطةكاانتقادات المكجخة لمتعميـ 
الجكانب ا يجابية كالجمبية لممنخة الخطة فة التعميـ ا لكتركنة كعناصروم كاجتخدـ الباحثاف 
المنخة الكصطة التحميمة باجتقراء ا دب التربكم الجابؽ الذم عالة المنخة الخطة فة 

الدراجة إلى كجكد فركؽ حقيقية بيف المنخة الخطة فة  كأشارت نتائةم التعميـ ا لكتركنة
يجابية لممنخة الخطة فة  لى كجكد  ثار نطجية جمبية كا  التعميـ ا لكتركنة كالتعميـ التقميدمم كا 

كفة ضكء هذو النتائة خمصت الدراجة إلى مجمكعة مف التكصيات م التعميـ ا لكتركنة
لخطة فة التعميـ ا لكتركنةم بتكفير المضاميف تعزيز الجكانب ا يجابية لممنخة ا :أبرزها

جراء م ك التربكية الداعمة بطريقة مباشرة كغير مباشرة فة المنخة ا لكتركنة الرجمة ا 
الحكارات كالدراجات حكؿ المنخة الخطة فة التعميـ ا لكتركنةم كتأثيراتو ارنية كالمجتقبمية 

 .صااتعمى الطرد كالمجتمع فة ظؿ ثكرة المعمكمات كاات
(  إلى تحديد أنماط المناهة الخطية الجائدة 8045كهدفت دراجة البجاـ كالبكر )    

الدكر الذم يمعبو المنخاج الخطة ك داخؿ فصكؿ المدارس اابتدائية لمبنات فة مدينة الرياضم 
العينةم كتـ المرتبط ببيئة الطصؿ الدراجة فة تعزيز قيـ ذات عالقة بالتطبيع ااجتماعة لدل 

المنخة ا ثنكغرافةم كذلؾ مف خالؿ مالحظة التطاعالت ااجتماعية كالمطظية جتخداـ ا
كالرمزية داخؿ البيئة الطصميةم كمف خالؿ المقابمة المعمقة مع المعممات كذلؾ فة مدرجتيف 

اختيار فصؿ كاحد  كتـابتدائيتيف حككميتيف إحداهما شماؿ مدينة الرياضم كا خرل جنكبخام 
لتطبؽ فيو المالحظة الصطيةم كقد اجت رؽ تطبيؽ الدراجة ثمانية أشخرم كنتة مف كؿ مدرجة 

ا فة بناء ا مخمن عف هذا البحث العديد مف النتائةم مف أهمخا أف المنخاج الخطة يمعب دكرن 
يعمؿ عمى ك المعانة المختمطة لدل الطالباتم كما يجخـ فة تشكيؿ فخـ الطالبات  نطجخفم 

جمكؾ بعضخا جمبة كالتجمط كالطبقية كقتؿ ا بداعم كبعضخا إيجابة تعزيز قيـ كأنماط مف ال
 كاكتجاب المخارات كالمطاهيـ ااجتماعية كالثقافية كالعممية.
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 التعكًب علِ دراسات احملىر األول:

رو القكم عمى الطالبم كما يأشارت دراجات هذا المحكر إلى خطكرة المنخة الخطة كتأث-4
 .م كأهمية ااجتطادة منخاالمناهة الخطية الجائدةأنماط أشارت إلى تعدد 

أجريت دراجات هذا المحكر عمى عينات مف مراحؿ عمرية مختمطة بما فيخا المرحمة  -8
 الجامعية كتجرل الدراجة الحالية عمى طالبات المرحمة الجامعية.

المنخة اجتطادت الدراجة الحالية مف دراجات المحكر ا كؿ فة بمكرة كتحديد مطخكـ  -2
 الخطة كخصائصو كمجااتو..الخ.

   التطزف واإلرياب: دراسات تهاولت احملىر الجانٌ: 

  ( إلى معرفة مكقؼ النظاـ التربكم مف مشكمة التطرؼ8008العدؿ ) هدفت دراجة
إلى جانب أجباب  ر أجاجةإلى أف المناخ التربكم لو دك  م كتكصمتبيف الشباب الجامعة

بد مف أف يقـك النظاـ التعميمة بدكرو فة  كأنو ا كا رهابمأخرل فة تطاقـ ظاهرة التطرؼ 
تربية الشباب عمى ااختيار كالتمييز كتقدير كجخات النظر المخالطة فة إطار مف التجام م 

داء ا حكاـ بالمكضكعية فة أب كاالتزاـتنمية الطكر الناقد ك كفة ضكء التمجؾ بأدب الخالؼ 
 كارراء.

التعرؼ عمى الدكافع كالحاجات لدل الشباب  Cheryl (2005)كاجتخدفت دراجة 
الطرؽ ك عات م االجمهذو المتطرفة كما أهـ عكامؿ ااجتقطاب لدل المنتمة لمجماعات 

كشابة  ا( شابن 256فة اابتعاد عف التطرؼم كقد طبقت هذو الدراجة عمى عينة مف ) الناجحة
اجتخدـ تـ قضايا تطرؼم ك  فةمنتميف لمجمكعات متطرفة كججناء ال مف المنتميف كغير

مقاييس التطرؼ كالحاجات كالدكافعم ككاف أبرز النتائة أف الشباب يتجو لالنتماء لممجمكعات 
ا فة اانتماء لمجمكعات مدنية بمجتمعوم أك أنو قد رفض مف المتطرفة  نو قد فشؿ مجبقن 

عدـ قدرتو عمى تحقيؽ ذاتو بيف لالمدرجة الثانكية أك الجامعةم أك بمكعات المدنية قبؿ المج
التطرؼ هك أهـ عامؿ لالنجحاب مف المجمكعات  ةكجكد صديؽ مف خارج مجمكعكأف أقرانوم 

متطرؼ كالمعمكمات الدينية المعتدلة يجاعد عمى اانجحاب الالمتطرفةم كأف زيادة الكعة غير 
 . ؼمف مجمكعات التطر 

الكشؼ عف دكر المعمميف فة إلى   Schweisfurt (2006)  كهدفت دراجة
إجراء مقابالت مع المعمميف كالطالب لدل الطالبم كتـ  الكقاية مف اارهاب كتنمية اانتماء
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بأكنتاريك  مدرجة فة أحياء ذات مجتكل اقتصادم كتركيبة جكانية عرقية مختمطة ( 64)فة 
ف الجياجات التعميمية فة أكنتاريك أ  مليو الدراجة مف نتائةم كمف أهـ ما تكصمت إبكندا

ف خالؿ التركيز عمى محاربة اارهاب متصاغ أهدافخا فة جياؽ أغراض كأهداؼ التربية عمى 
تحميؿ ا زمات المعاصرة أك المجائؿ ذات ا همية الدكلية )عمى جبيؿ المثاؿ الصحة كالرعاية 

جاف كالتنمية ااقتصادية كنكعية البيئة(م كأف مف أهـ ااجتماعيةم كالككارثم كحقكؽ ا ن
 تطكير المعارؼ كالمخارات فة قضاياك العكامؿ التة جاعدت عمى تنمية التكجخات نحك تعزيز 

ا كبيرة لممعمميف لمتحرؾ  اانتماء  فة هذا الصدد. هك طبيعة المنخة الحر الذم أتاح فرصن
كجخة نظر غاندم فة ثقافة  عمىالتعرؼ إلى  Allen(2007)دراجػة   كهدفت

 ككنقدهام بعد فخـ كتعريؼ جػياؽ كالمػو كخطاباتػو جػكاء الجػياؽ الجياجػة أ كا رهابالجالـ 
برنامة غاندم  عمى تعرؼال كتـا خالقػة فػة الطتػرة التػة عاشخام  كالثقػافة أك ااقتصػادم أ

(م كالػذم ُعػرؼ بثقافػة غاندم الحديثػةم 4224الثقافة الذم عرضو فة المؤتمر الثقافة عاـ )
 مكقػد اتبعػت الدراجػة المػنخة التحميمػة النقػدم لخطابػات غانػدم كمقااتػو فة الجرائد ككتاباتػو

التعمػيـ مػف أجػؿ الحريػة  أف غانػدم ركػز عمػى فكػرة :كخرجػت الدراجػة بنتػائة مػف أهمخػا
لمعمؿ كا نتاجم كبينت كذلؾ أف  مكجو كالتحػرر مػف العبكديػة كبنػاء الشخصيةم كأف التعميـ

عمػى ثقافػة  الجالـ عند غاندم هك الالعنؼم كركػز غانػدم عمػى تػدريب ا ططػاؿ الصػ ار
 ر الجالـ.فة المدارس كالجامعات مف أجؿ نشاجتمرار ذلؾ الجالـ منذ الص ر ك 

لى التعرؼ عمى مطخـك التطرؼ فة عمـ إ( 8046براهيـ )ااهدفت دراجة الشطة ك ك  
النطس كا جالـم كالتعرؼ عمى مكقؼ ا جالـ كعمـ النطس مف التطرؼم ككضع الحمكؿ 

كمف أجؿ تحقيؽ أهداؼ الدراجة تـ اجتخداـ المنخة  مالمناجبة لمكاجخة التطرؼ فة المجتمع
ا جالـ يدعك إلى منخة الكجط   م  أفالدراجة إلى عدة مف النتائة أهمخاالتحميمةم كتكصمت 

كيحذر مف التطرؼ كال مك فة مختمؼ مناحة الحياةم كذلؾ مف خالؿ التحذير مف ال مك فة 
عمـ النطس إلى ااهتماـ  م كيدعك الديف كترؾ التشديد عمى النطس كالنخة عف الم ااة

م التة ترجـ مف خاللخا خارطة جمككو المجتقبمةم كالتة بالجنكات المبكرة مف عمر ا نجاف
مف لخا  كماعمى عالقة الطرد بكالديو  م كما أكد عمـ النطسلخا أكبر ا ثر فة تككيف شخصيتو

ا ككاف جمككن  وفة تشكيؿ جمككوم فإذا اتجمت هذو العالقة بالجكاء انطبع ذلؾ عمى جمكك أثر
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مؾ العالقة بالقخر كالتجمط فإف العنؼ كالتطرؼ ا يرتضيو المجتمعم أما إذا اتجمت تجكين 
 .لممجتمع جيككف هك النتاجد كالجمكؾ المضا

ا رهاب  التعػرؼ إلػى فكػرة المػربييف عػف Shoor   (2014) كاجتخدفت دراجة 
الجػالـم كهػؿ هػة جػزء مػف منظكمػة فكريػة أك عمميػة أكبػر منخػام كهػدفت كػذلؾ إلػى معرفػة ك 

ػة هػذو الطكػرة كقابميتخػا لمت يػر كالتطػكرم كحاكلػت تكضي  المطاهيـ المتطكرة مػدل مركن
المػنخة النقػدم  الدراجة تكاجػتخدم ما عمى المرجع الطكرم كالثقػافة لممػربيفلمجالـ اعتمادن 

 االدراجػات ااجتماعيػةم التػة عممػت جػكين  معممةلقيػاس التطػكر المخنػة عنػد مجمكعػة مػف 
لتصػميـ كرشػة عمػؿ تحػاكؿ إيجػاد نشػاط لتعمػيـ الجػالـم كركػزت الدراجػة عمػى ا فكػار 
الناميػة لمجػالـ بػيف المػربيف م كتكصػمت إلى أف التنجػيؽ ضػركرم لكؿ الثقافات فيما بينخا 

كيتـ مف خاللو محاربة  لالتطاؽ عمى تحديد مطخكـ الجالـ يتناكؿ جميع أبعاد المطخـك
 .رهابا  

قائـ عمى  ة( إلى الكشؼ عف أثر برنامة إثرائ8044كهدفت دراجة عبد القادر )
الدراما التربكية لنبذ العنؼ كالتطرؼ كتنمية قيـ المكاطنة لتالميذ الصؼ الخامس مف الحمقة 

م كتككنت اعتمدت الدراجة عمى المنخة الكصطى كالمنخة التجريبى م ك ا كلى لمتعميـ ا جاجى
كزعكا ( تمميذ بالصؼ الخامس مف الحمقة ا كلى لمتعميـ ااجاجى 400) مفالعينة 

ا بيف متكجط إحصائين  ةدالكأشارت النتائة إلى كجكد فركؽ م لمجمكعتيف تجريبية كضابطة
عمى مقياس العنؼ كالتطرؼ  درجات المجمكعة التجريبية كمتكجط درجات المجمكعة الضابطة

ا بيف متكجط درجات المجمكعة إحصائين  ةؽ دالكفر م ككجكد لصال  المجمكعة التجريبية
التجريبية فة التطبيؽ القبمى كالتطبيؽ البعدل عمى مقياس العنؼ كالتطرؼ لصال  التطبيؽ 

 البعدل.
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 التعكًب علِ دراسات احملىر الجانٌ:

 مزيد مف الجخد  النظاـ التربكمتأكيدها عمى ضركرة بذؿ يالحظ عمى دراجات هذا المحكر  -
 المالئـ لذلؾ. المناخ التربكمكا رهاب كتخيئة  مشكمة التطرؼ لمكاجخة 

لنبذ العنؼ كالتطرؼ كتنمية قيـ المكاطنة  يةة إثرائامبر جعت بعض الدراجات إلى تقديـ  -
كهك ما يعزز فكرة الدراجة الحالية مف خالؿ ااجتطادة مف خبرات المنخة الخطة لنبذ 

 اارهاب كتنمية ااتجاو نحك قبكؿ ارخر. ك كمكاجخة التطرؼ 
عمى المعمميف كتجرل  Shoor  (2014) مSchweisfurt (2006) تةأجريت دراج - 

 الدراجة الحالية عمى المعممات قبؿ الخدمة.
 دراسات تهاولت االجتاه حنى قبىل اآلخز:احملىر الجالح: 

 ككذلؾ لممجتمع المضاد ااتجاو مقياس ( إلى بناء4225) الجبكرم هدفت دراجة
لممجتمع كمعرفة الطركؽ فة ااتجاو المضاد لممجتمع حجب  المضاد ااتجاو اشتقاؽ معايير

( طالبنا كطالبة جامعينا 4450)  مف الدراجة  عينة تألطت الجنس كالتخصص الدراجة م
 فركقنا بالعراؽم كأعدت الباحثة مقياس ااتجاو المضاد لممجتمعم كأشارت النتائة اف هناؾ 

الطالب كالطالبات فة ااتجاو المضاد لممجتمع لصال  الطالب لصال  ااتجاو المضاد  بيف
 . كا دبة العممة التخصصيف بيف فركؽ لممجتمعم  كلـ تظخر
عف  كالكشؼ لممجتمع المضاد لمجمكؾ مقياس ( بناء4224دراجة المخيبة )كهدفت 

 تألطت  المعاقيفم غير مف كغيرهـ  المعاقيف أبناء لدل لممجتمع المضاد الجمكؾ مجتكل
أبناء المعاقيف كغير المعاقيفم كاعد الباحث مقياس  مف كطالبة طالب (200) مف العينة

 لالتجاو المضاد لممجتمع كأشارت النتائة الى كجكد فركؽ دالة احصائيا لصال  أبناء
 .المعاقيف

 جتقبؿ كمجتكل ااتجاومجتكل قمؽ الم معرفة (8004الخاشمة ) دراجةكاجتخدفت 
 بيف العالقة كمعرفة التخصص( -الجنس(لمت يرات  اطمبة الجامعة كفقن  لدل لممجتمع المضاد

( طالب بجامعة ب داد 250مف) الدراجة عينة تألطت لممجتمعم المضاد ااتجاو المجتقبؿ قمؽ
 قمؽ أف شيكع الى الدراجة كاعد الباحث مقياس ااتجاو المضاد لممجتمع م  كتكصمت

 كمجتكل ااتجاو ا نجانة التخصص مجتكل مف أعمى العممة التخصص طمبة لدل المجتقبؿ
 ا ناث. مف الذككر لدل أعمى كانت لممجتمع المضاد
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 الض كط النطجية بيف العالقة عمى التعرؼإلى  (8002دراجة الربيعى )كهدفت 
عينة مف طالب جامعة طبقت الدراجة عمى  الجامعةم طمبة لدل لممجتمع المضاد كااتجاو

 كتكصمت  مب داد كأعد الباحث مقياجيف احدهما لالتجاو المضاد لممجتمع كارخر لمض كط
 ااحصائين  ةػػػػػدال فركؽ تدككج منطجية  كطػػض مف يعانكف البحث أفراد عينة أف إلى تائةالن
ة ػػػػػػػػػدال فركؽ تدكج كما ما كلى المرحمة ال ػػػػػػػػلص) الرابعة - ا كلى ( المرحمة ا لمت يركفقن 

 التخصص العممةم لصال ) اانجانة- العممة ( صػػػصػػػالتخ ت يرػػػػػلم اكفقن  اػػػػائين ػػػاحص
 لممجتمع. كااتجاو المضاد النطجية الض كط بيف احصائية دالة عالقة ذات كجدتك 

(  إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامة تدريبة 8046) كهدفت دراجة عثماف كالخكلة
لتنمية قيـ العمؿ التطكعة لدل طالب الجامعة ذكل ااتجاو المضاد لممجتمع كالمعرضيف 
لمض كط النطجيةم كتـ إعداد البرنامة تدريبة لتنمية قيـ العمؿ التطكعىم كمقياس ااتجاو 

الض كط النطجيةم كتكصمت النتائة  نحك المجتمعم كمقياس قيـ التطكعم  كتـ اجتخداـ مقياس
إلى فاعمية البرنامة التدريبة فة تنمية قيـ العمؿ التطكعة لدل طالب الجامعة ذكل ااتجاو 

 المضاد لممجتمع كالمعرضيف لمض كط النطجية.   
(  إلى تحديِد ا نماِطم كا نجاِؽم كالجياِؽم كدرجِة 8046خدفت دراجة مجمع )كاجت

نحك قبكؿ ارخر لدل عينة مف المجتمِع المصرمم كقد تـ اجتخداـ  شيكع ااتجاو العاـ
 يةِ مف ا ناثم كالذككر فة المراحِؿ العمر  560المنخِة الكصطة ااجتطالعةم شممت العينة 

عامنام  مف فئاٍت متنكعةم كتـ إعداد مقياس ااتجاِو  84.4عامنا بمتكجط  45إلى  46مف 
ـُ المئيف التحميِؿ العاممةِّ لمتعرؼ عمى  ـك َقبكِؿ ارخِر؛ كقد تـ اجتخدانح البنيةم كاجتخدا

نحك قبكؿ ارخر إنما  نتائة البحِث أف بنية ااتجاوال لتحديد درجِة شيكع ااتجاو. كقد أظخرت
دراكيةم ككجدانيةم كجمككية؛ تتشكؿ فة ثالثَة عشر نمطنا  تتككف مف عدِة عناصر فكريةم كا 

ابؿ اان الِؽم ال يرية مقابؿ النرججيةم اانتماء الدينة كهـ: قبكؿ ارخِرم اانطتاح مق
كالتمركز حكؿ الذات مقابؿ رفض  ء الكطنةم ااجتحكاذ عمى الجمطةكا يدلكجة مقابؿ اانتما

ا فكار المعارضِةم اانتماء لمقبيمة مقابؿ اانتماء لمنكِعم ثنائية الجمكؾ مقابؿ ثنائية التطكيِرم 
م ا حادم المتعايش مقابؿ ا حادم كاريةالتعددية مقابؿ ا حادية الحالنظرم مقابؿ العممةم 
رؤية ارخِرم ( كهـ: مجااٍت )جياقات مقابؿ التمييِز؛ كتنتظـ فة ثالثةااجتبعادمم الحرية 

نحك  نجٍؽم أك عامٍؿ عاـٍ هك ااتجاو مف رؤية الذاتم كرؤية تحريرية؛ تمؾ المجاات تنبثؽ



 .................... فعالية برمجية الكترونية مقترحة لمعلمات اللغة العربية

- 620 - 

ا شائعنا لدل ال البية  % بما يجعمو45مف  شيكعو أكثرَ  ت درجةقبكِؿ ارخِرم كقد بم  مطخكمن
 العظمى مف مجتمع البحث.

( الكشؼ عف العالقة بيف المشاركة الكجدانية كالثقة 8044كهدفت دراجة البحيرم )
 ( ططالن 400اعتمدت الدراجة عمى المنخة الكصطى اارتباطةم تككنت العينة مف ) بالنطس 

( جنةم كأشارت النتائة 4-5إناث( تراكحت أعمارهـ مابيف) 50ذككرم ك 50كططمةم منخـ )
ارتباط مكجب داؿ إحصائينا بيف درجات عينة الدراجة مف أططاؿ الركضة عمى إلى كجكد 

ككجكد  فركؽ دالة إحصائينا فة قكة  مقياجة المشاركة الكجدانية كالثقة بالنطس المصكرم
نطس بيف الذككر كا ناث عينة الدراجة مف أططاؿ الركضة عالقة المشاركة الكجدانية بالثقة بال

ككجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكجطات درجات عينة  ناثمكذلؾ فى اتجاو ا ططاؿ ا  
الدراجة مف أططاؿ الركضة الذككر كا ناث عمى مقياس المشاركة الكجدانية المصكر كذلؾ فى 

 ناث.اتجاو ا ططاؿ ا  
 ىر الجالح:التعكًب علِ دراسات احمل

الض كط بعض الدراجات بيف ااتجاو نحك قبكؿ ارخر كعدد مف المت يرات مثؿ  ربطت -
 .(8044البحيرم )بدراجة  كالثقة بالنطسم (8002الربيعى )النطجية بدراجة 

(  إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامة تدريبة لتنمية 8046) عثماف كالخكلةجعت دراجة   -
طالب الجامعة ذكل ااتجاو المضاد لممجتمع كالمعرضيف  قيـ العمؿ التطكعة لدل

 كتكصمت إلى فعالية البرنامة فيما هدؼ إليو. لمض كط النطجية
أجريت بعض دراجات هذا المحكر عمى عينة مف طمبة الجامعة كتجرل الدراجة الحالية  -

 عمى طالبات الجامعة.
 لتعكًب علِ الدراسات السابكُ:ا

تناكلت فعالية برمجية الكتركنية التة  -ثتاف فة حدكد عمـ الباح –الدراجات يالحظ ندرة  - 
مقترحة لمعممات الم ة العربية قبؿ الخدمة فة تنمية قدرتخف عمى اجتخداـ المنخة 

   الخطة فة مكاجخة التطرؼ كا رهاب كقبكؿ ارخر.  
 راد.اشارت الدراجات إلى خطكرة التطرؼ كا رهاب عمى المجتمع كا ف - 
اشارت الدراجات إلى أهمية ااجتطادة مف المنخة الخطة لتحقيؽ أهداؼ التربية كتحجيف  -

 المخرجات.
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 .عداد ا دكات كفة تنطيذ الدراجة الميدانيةإفة  الحالة مف الدراجات الجابقة البحثد اتطاج-
قبؿ الم ة العربية بيف متكجطة درجات معممات  اإحصائين دالة كجد فركؽ ت -فزوض:ال   

اجتخداـ المنخة الخطة فة مكاجخة التطرؼ  لمقياسالقبمة كالبعدم القياجيف الخدمة فة 
 البعدم. القياسلصال   كا رهاب كقبكؿ ارخر

قبؿ الخدمة فة الم ة العربية بيف متكجطة درجات معممات ا إحصائين دالة كجد فركؽ ت -
 البعدم. القياسلخطة كتعميـ الم ة العربية لصال  المنخة ا لمقياسالقبمة كالبعدم  القياجيف

 إدزاْات البحح:
مجمكعة  تصميـ مككف مفكعمى   مشبو التجريبة عمى المنخة  البحثعتمد ا مهًج البحح:

 كاحدة ذات قياس قبمة كبعدم.
 جمتنع وعًهُ البحح:

جامعة شمؿ مجتمع البحث طالبات قجـ الم ة العربية بالكمية الجامعية بالخرمة فرع 
( طالبة ممف حصمف عمى ا رباعة ا دنى فة 82الطائؼم كتككنت العينة ا جاجية مف )

التطبيؽ القبمة لمقياس اجتخداـ المنخة الخطة فة مكاجخة التطرؼ كا رهاب كتنمية ااتجاو 
رهف ) اعمأنحك قبكؿ ارخر ك مقياس المنخة الخطة كتعميـ الم ة العربية كبمغ متكجط 

م م كما شمؿ البحث عمى عينة شخر ( 2.05بانحراؼ معيارل قدرو )  معاـ( 84.02
( طالبة بذات القجـ لحجاب الخصائص الجيككمترية  داتة 85اجتطالعية تككنت مف )

 البحث.

دوات البحح :أ  
مكاجخة التطرؼ كا رهاب كتنمية ااتجاو نحك فة اجتخداـ المنخة الخطة مقياس  -1

 (4ممحؽ ) تاف إعداد الباحث          . قبكؿ ارخر
مكاجخة فة اجتخداـ المنخة الخطة ب قياس كعة المشاركةإلى  المقياسيخدؼ 

كهك مككف فة صكرتو النخائية مف م التطرؼ كا رهاب كتنمية ااتجاو نحك قبكؿ ارخر
 -)اجتخداـ المنخة الخطة لمكاجخة التطرؼ كا رهاب  بعديف( عبارة مكزعة عمى 20)

كفؽ تدرج   ااجتجابة كتتـ  (المنخة الخطة لتحجيف ااتجاو نحك قبكؿ ارخراجتخداـ 
( لمعبارات 4م 8,2,6( كتصح  كفؽ التدرج ) ا أكافؽم محايد ام احيانن  أكافؽام دائمن أكافؽ )

 اايجابية كالعكس لمعبارات الجالبة.  
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 :للنكًاسالسًكىمرتيُ  اخلصآص

( 26فة صكرتو ا كلية ) المقياستـ حجاب صدؽ المحكميف حيث عرض صدؽ: ال  -أ
 ومدل تحقيقك  ومف أعضاء هيئة التدريس م كطمب منخـ إبداء الرأم في تجعةعبارة عمى 

% 22.22لمخدؼ منوم كمناجبتو لمعينةم ككطاية مطرداتوم كتراكحت نجب ااتطاؽ بيف 
ذؼ أربعة عبارات لتكرار المعنى ح%م كأشار المحكمكف بإجراء بعض التعديالت ك 400ك
 . بعد إجراء التعديالت المقياساتطقكا عمى صالحية ك 
( كبعد 0.42تـ حجاب الثبات باجتخداـ التجزئة النصطية كبم ت قيمتو )  الثبات: -ب

( م 0.242بمغ )  Spearman – Brownتصحي  معامؿ الثبات النصطة باجتخداـ معادلة 
إعادة التطبيؽ بعد أجبكعيف عمى العينة ااجتطالعية  كبمغ)  كما تـ حجاب الثبات باجتخداـ

0.44.) 
 (8ممحؽ ) تاف إعداد الباحث :مقياس المنخة الخطة كتعميـ الم ة العربية  -2

فة المنخة الخطة كتعميـ الم ة العربية كهك يتككف ب كعة المشاركةإلى قياس  المقياسيخدؼ 
عف  ةلممعمملمطالبة ( عبارة مكزعة عمى أبعاد )الخمطية المعرفية 20مف)صكرتو النخائية 

 أكافؽام دائمن أكافؽ كفؽ تدرج )  ااجتجابة ( م كتتـخصائص الم ة العربية مالمنخة الخطة
( لمعبارات اايجابية كالعكس 4م 8,2,6( كتصح  كفؽ التدرج ) ا أكافؽم محايد ام احيانن 

 لمعبارات الجالبة.  
 :للنكًاسسًكىمرتيُ ال اخلصآص

( 24فة صكرتو ا كلية ) المقياستـ حجاب صدؽ المحكميف حيث عرض الصدؽ :  -أ 
كمدل تحقيقو  ومف أعضاء هيئة التدريس م كطمب منخـ إبداء الرأم فيمجمكعة عبارة عمى 

% 44.44لمخدؼ منوم كمناجبتو لعينة البحثم ككطاية مطرداتوم كتراكحت نجب ااتطاؽ بيف 
اتطقكا عمى حذؼ جت عبارات ك كأشار المحكمكف بإجراء بعض التعديالت ك  % م400ك

 .بعد إجرائخا  المقياسصالحية 
تـ حجاب الثبات بطريقة معامؿ ااتجاؽ باجتخداـ معادلة ألطا كركنباخ كبم ت :  الثبات -ب

(م كما تـ حجابو باجتخداـ إعادة التطبيؽ بعد أجبكعيف عمى العينة 0.42قيمتو )
 (.0.22عية كبمغ )ااجتطال

 (2ممحؽ ) تاف إعداد الباحث      باستخدام الىسآط املتعددَ: حمتىّ التدريب -2
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التنطيذ( كتتضمف محتكل  -التصميـ  -بثالث مراحؿ هى )التحميؿ  البرمجية االكتركنيةمرت  
كدكرو  مكأهميتوم كعناصرو مطخكـ المنخةم تقجيمات المناهةم مطخـك المنخة الخطةم التدريب

( جمجة طبقت بطريقة 80كتككنت الجمجات مف ) فة تدريس مقررات الم ة العربية...الخم
ام كتـ اجتخداـ عدة اجتراتيجيات أجبكعين  جمجتيفبكاقع  أجابيع( 40فى حكالى ) جماعية

 كلعب الدكرم دراجة الحالة مم المناقشةم المقارنةم التجاؤؿلتنطيذ الجمجات كمنخا النمذجة
لمنشاط  Discrete Trialsااجتراتيجيات التى تعتمد عمى التدريب المجزأ  كغيرها مف

مر بخبرة نجاحم كلمتحقؽ مف صدؽ تأف  لمعينةالتعميمة إلى خطكات جخمة كاضحةم بما يتي  
مف أعضاء هيئة التدريس كطمب منخـ إبداء الرأل فيخا  مجمكعةتـ عرضو عمى  التدريب

  .% 400% ك22.22كمدل تحقيقو لمخدؼ منوم كتراكحت نجب ااتطاؽ بيف 
 إدزاْات تهفًذ الدراسُ املًدانًُ: 

بالكمية طالبات قجـ الم ة العربية تـ اتخاذ ا جراءات الرجمية الالزمة لمتطبيؽ عمى  -
 .الطائؼالجامعية بالخرمة فرع جامعة 

مكاجخة التطرؼ كا رهاب كتنمية ااتجاو فة ؽ  مقياس اجتخداـ المنخة الخطة يطبتثـ  -
 .ك مقياس المنخة الخطة كتعميـ الم ة العربية عمى جميع أفراد العينة  نحك قبكؿ ارخر

 حصائى باجتخداـ البرنامة ا  تصحي   مقياجة البحث كتـ التحميؿ ا حصائة لمدرجاتتـ  -
 SPSS كتـ اختيار المجمكعة التجريبية ممف حصمف عمى  مشردس عاجا صدار ال

 ا رباعة ا دنى فة  مقياجة البحث.
بعد اانتخاء مف تنطيذ الجمجات طبؽ  مقياس اجتخداـ ك تـ تنطيذ الجمجات التدريبية م  -

ك مقياس  مكاجخة التطرؼ كا رهاب كتنمية ااتجاو نحك قبكؿ ارخرفة المنخة الخطة 
 ا.ا بعدين المنخة الخطة كتعميـ الم ة العربية تطبيقن 

 باجتخداـ البرنامة ااحصائى تـ معالجة الدرجات باجتخداـ ا جاليب ا حصائية المناجبة -
 SPSS م كتـ تطجير النتائة كتقديـ التكصيات كالمقترحات.شردس عاجا صدار ال 
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 وتفسرييا: البححنتآج 

 نتآج الفزض األول: 

بيف متكجطة درجات معممات  ا إحصائين دالة كجد فركؽ تينص هذا الطرض عمة أنو " 
اجتخداـ المنخة الخطة فة  لمقياسالقبمة كالبعدم  القياجيفقبؿ الخدمة فة الم ة العربية 

هذا كلمتحقؽ مف صحة  البعدم" القياسلصال   مكاجخة التطرؼ كا رهاب كقبكؿ ارخر
 "ت" لمجمكعتيف مرتبطتيف عمى النحك التالى:اختبار  تـ اجتخداـ الطرض 

 (1جذول )

 لوقياس استخذام الونهج الخفي داللة الفروق تيي هتىسطي التطثيقيي القثلً والثعذي 

 اب وقثىل اآلخرفي هىاجهة التطرف واإلره

 القياس

 

 الذاللة ت ع ى م

 قثلً

 

  

71.17 

  

82 

  

2.12 

 

  

87..12 

 

  

 تعذي 1...

 

 

1.1.71 

  

82 

  

7..7 
 

( كهى قيمة دالة إحصائينا 84.642يتض  مف الجدكؿ الجابؽ أف قيمة )ت( بم ت  )
(  لصال  التطبيؽ البعدلم كما يتض  مف مقارنة المتكجطات بالجدكؿ 0.04عند مجتكل )

أعالو مما يدؿ عمى فاعمية التدريب الحالى فى زيادة  كعة العينة باجتخداـ المنخة الخطة 
التطرؼ كا رهاب كقبكؿ ارخرم حيث جعى التدريب لتنمية قدرة الطالبات فة مكاجخة 

المعممات عمى اجتخداـ المنخة الخطة فة مكاجخة التطرؼ كا رهاب كقبكؿ ارخر باجتخداـ 
جمجات متنكعة  مما زاد مف ثقة الطالبة المعممة فى مخاراتخام كفى قدرتخا عمى التعامؿ مع 

ة اثناء تدريس الم ة العربية م  كمف هنا تحجف أدائخا فة عناصر كمككنات المنخة الخط
القياس البعدم لمقياس اجتخداـ المنخة الخطة فة مكاجخة التطرؼ كا رهاب كقبكؿ ارخر 
ة فتقديـ المعمكمات عف المنخة الخطة كأهميتو  كالتدريب عمى كيطية اجتخدامو حجف مف قدر 

خداـ المنخة الخطةم كيدؿ هذا عمى إمكانية أف  كحجف اجت اعمى أداء مخامخ الطالبة المعممة
تقدـ القيـ بصكرة مباشرة أـ بصكرة غير مباشرة مف خالؿ الحكارات كالمناقشات ا خالقية 

 فة ا عمى أف المجئكليةأف يككف تامن يكاد ا جماع ف  مكدراجة الحالة كلعب الدكر.. الخ
ربية الحديثة م فالتعميـ ا يتـ فة جزر مف الطكرم فة المجتمعات إنما يقع عمى التا  اختالؿ
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نما يتالـز مع حركة المجتمعم كا  م يمكف الطصؿ بيف التعميـ كالمجتمعمنعزلة عف المجتمع كا 
دراجة المشكالت الخاصة بالمجتمع كتحديد الخبرات التعميمية التة يجب عند إعداد المناهة ك 

م مع إبراز أدكار المنخة الخطة الطالب مف خالؿ المكاد التعميمية المختمطة تعممخايجب أف ي
 .فة ذلؾ

كالتة تكصمت إلى  أف   Mecomiskey (2000)مع دراجة هذو النتيجة تكافؽ كت
المنخة الخطة يعمؿ عمى تعميـ كتثقيؼ الطمبة با مكر الثقافية كااجتماعيةم ككذلؾ يعمؿ 

ديخـم كهك ما يكض  أف المنخة الخطة نجؽ  متكامؿ مف عمى زيادة القيـ كا خالؽ ل
كما  الكظائؼ المترابطة التة تؤدم إلى تحقيؽ أهداؼ تربكية مخمةمك العناصر كالمككنات 

  رسكالتة  أشارت إلى أف المعمميف يقكمكف ب Veugelers (2000) مع  دراجة تتطؽ 
  .إلى نقمخا كتعمميخا لمطمبة خاللخابعض العادات كالقيـ التة يركنخا مخمة كالتة يخدفكف مف 

ا إلى أف المعمـ غالبنا ما يعبر عف القيـ التة يرل أنخا أكأشارت نتائة الدراجة  يضن
 ودراسة مسلم مكا خالؽالمعمميف الذيف لديخـ اهتماـ بالقيـ  قدركفمخمةم كأف الطمبة ي

ةم  كتكصمت إلى أف بحثت دكر المنخة الخطة فة عممية التنشئة ااجتماعي ( والتي4002)
ا عمى قيـ الطالب كمعتقداتوم  كما يتطؽ ذلؾ مع ما  نكعية المنخة الخطة تؤثر تأثيرنا كاضحن

أف التربية عبر المنخة الخطة يمكف أف تمعب دكرنا بارزنا فة مف ( 45م8008كططة ) وذكر 
ا فة كثير مكاجخة تحديات التعصب كالعنؼم ذلؾ أف التعصب بمختمؼ جكانبو كاف كا زاؿ جببن 

ف ا جاس فة التعصب هك الحكـ المجبؽ الذم ي صكرو تمف ا زمات المجتمعية الكبرلم كا 
ا مف مظاهر التعصب خاصة التعصب الشخص إلى أف تجتمع ا دلةم كلقد اتض  أف كثيرن 

مما يؤدم  الدينة عمى كجو الخصكص تشير إلى تنامة ال مك كالتزمت كالتمجؾ بطكرة معينة
بآراء كمعتقدات ارخريف كمحاربتخام كهدـ البنية ااجتماعيةم كلخذا فإف  إلى ااجتخطاؼ

 لممنخة الخطة أهميتو كخطكرتو.
( كالتة أشارت نتائجخا إلى أف 8005كتتناقض هذو النتيجة  مع دراجة ا شقر)

المدرجة تعد أهـ مصادر المنخة الخطة لمقيـ الجمبية التة يكتجبخا الطمبةم كالمختمطة عف 
 لمنخة الرجمة كمعمميخا كجمطتخا المدرجية.قيـ ا

( عمى اجتخداـ المنخة الخطة فة لتدريب كلبياف حجـ تأثير المت ير المجتقؿ )ا
 -: 2πمربع أيتا  تـ اجتخداـ  مكاجخة التطرؼ كا رهاب كقبكؿ ارخر

 (8جذول )
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 واإلرهاباستخذام الونهج الخفي في هىاجهة التطرف تياى حجن تأثير التذرية علً 

 π2تاستخذام أيتا  وقثىل اآلخر

 حجن التأثير D إيتا π 2هرتع 

 كثير 2..1 27..

 (      )                 -كذلؾ :

  (      ) 
  T = 27,419 , df = 27   

  π2 = 97 , D = 5 , 69إذان       

عمى اجتخداـ المنخة  (المت ير المجتقؿ) التدريبيتض  مف ذلؾ أف حجـ تأثير  
 الخطة فة مكاجخة التطرؼ كا رهاب كقبكؿ ارخر كبير.    

بيف متكجطة  ا إحصائين دالة فركؽ  حيث كجدت الطرض ا كؿ قبكؿكهذا يدلؿ عمى 
اجتخداـ  لمقياسالقبمة كالبعدم  القياجيفقبؿ الخدمة فة الم ة العربية درجات معممات 

فالتعرض  مالبعدم القياسلصال   ا رهاب كقبكؿ ارخرالمنخة الخطة فة مكاجخة التطرؼ ك 
اجتخداـ المنخة الخطة فة  عمى  لطالبات المعمماتقدرة ا الحالى م أدل إلى زيادة لمتدريب 

 مكاجخة التطرؼ كا رهاب كقبكؿ ارخر.
 : الجانٌنتآج الفزض 

بيف متكجطة درجات  ا إحصائين دالة كجد فركؽ ت ينص هذا الطرض عمة أنو " 
المنخة الخطة كتعميـ  لمقياسالقبمة كالبعدم  القياجيفقبؿ الخدمة فة الم ة العربية معممات 

كلمتحقؽ مف صحة هذا الطرض تـ اجتخداـ اختبار "ت"  البعدم" القياسالم ة العربية لصال  
 -لمجمكعتيف مرتبطتيف عمى النحك التالى :
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   (1جذول )

 لوقياسداللة الفروق تيي هتىسطي التطثيقيي القثلً والثعذي 

 الونهج الخفي وتعلين اللغة العرتية  

 القياس

 

 الذاللة ت ع ى م

 قثلً

 

.7.721 

 

82 1..727 

 
81.211 

  

 تعذي 1...

 

22...1 82   

..1..2 

( كهى قيمة دالة إحصائينا عند 84.254يتض  مف الجدكؿ الجابؽ أف قيمة ت بم ت )
( لصال  التطبيؽ البعدمم كما يتض  مف مقارنة المتكجطات أعالو مما يدؿ 0.04مجتكل )

فة ممنخة الخطة لالطالبات المشاركات تحجيف اجتخداـ المطبؽ فى  التدريبعمى فاعمية 
 .تعميـ الم ة العربية

قبؿ الخدمةم حيث  الم ة العربيةالمنخة الخطة جديد بالنجبة لمعممات مكضكع  رف
بمشكمة حقيقية حيث ارتبط المكضكع  م كما أفاجدن  ضعيطة كانت خمطيتخف كمعمكماتخف حكلو 

كقدمت لخف المجاعدة فة مكاجخة  الم ة العربية  قرراتتكظيؼ كضبط المنخة الخطة بمتـ 
 نكعةأنشطة متكهة مشكمة التطرؼ كا رهابم كتضمف التدريب  فعمينامشكالت تخـ المجتمع 
قدرتخف عمى اجتخداـ المنخة الخطة عند تحجف كاض  فة  حدكثكاف لخا أثر كبير فة 

تكظيؼ المعمكمات التدريب ك ااهتماـ بالجانب التطبيقة خالؿ تدريس الم ة العربية م  ف
كااجتطادة مف الخبرات  التدريبأهداؼ  ا فة تحقيؽجاعد كثيرن الم ة العربية كربطخا بمادة 
 .المتضمنة بو

تقديـ كحدة مقترحة فة  كالتة جعت إلى (8042كتتطؽ هذو النتيجة مع  دراجة أحمد )
المنخة الخطة لمعممات الرياضيات قبؿ الخدمة كقياس فاعميتخا فة تنمية اتجاهاتخف نحك 

ضركرة ااهتماـ بتدريس مكضكع  التة تكصمت( 8046) دراجة عبد المجيدم ك تدريس المادة
جراء المزيد مف الدراجات التطبيقية كالتجريبية  مالمنخة الخطة فة برامة إعداد المعمميف كا 
 لمكشؼ عف خطايا هذا النكع مف المناهة.

كلبياف حجـ تأثير المت ير المجتقؿ )التدريب ( عمى اجتخداـ الطالبات المشاركات 
 -: π2عربية تـ اجتخداـ  مربع أيتا لممنخة الخطة فة تعميـ الم ة ال
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 (.جذول )

 تعلين اللغة العرتيةفي لونهج الخفي اعلً استخذام التذرية تياى حجن تأثير 

 π2أيتا  تاستخذام 

 إيتا π 2هرتع 

 

D حجن التأثير 

 كثير .1.. 21..

   -كذلؾ :

T = 21,851 , df = 27  (      ) 

   (     ) 
 

π2 = 0.95  D = 4.36 

 ( كما بم ت قيمة 0.25بم ت )  π2كيتض  مف الجدكؿ أعالو أف قيمة إيتا 

D(6.24.المقابمة لخا مما يشير إلى أف حجـ التأثير كبير ) 

بيف متكجطة  ا إحصائين دالة فركؽ  تدالثانة حيث كجالطرض  قبكؿكهذا يدلؿ عمى 
المنخة الخطة  لمقياسكالبعدم القبمة  القياجيفقبؿ الخدمة فة الم ة العربية درجات معممات 

  الحالى م أدل إلى زيادة لمتدريب فالتعرض  م البعدم القياسكتعميـ الم ة العربية لصال  
 .تعميـ الم ة العربية اجتخداـ المنخة الخطة فة  عمى  لطالبات المعمماتقدرة ا

 التىصًات:

كتطكير المناهة الدراجية لتحقؽ الخدؼ ا جمى مف التربية ااهتماـ بدكر المنخة الخطة  -4
عداد ا نجاف الصال ك كالتعميـ   .ا 

ا فة مناهة التعميـ بحيث تبتعد عف التمقيف كتختـ ببناء شخصية إعادة النظر مجددن  -8
 المتعمـ.

كا جرة كالعمؿ عمى  تحصيف المتعمميف مف التطرؼ  ةتعزيز العمؿ المشترؾ بيف المدرج-2
  .كتحجيف ااتجاو نحك قبكؿ ارخر حقيؽ ا مف الطكرمكت

كمية التربية مقرر عف المنخة الخطة كذلؾ لتنمية مطخـك المنخة الخطة بتضميف مقرر  -6
 لدل الطالب المعمميف.
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ثناء الخدمة تكض  لخـ كيطية اجتثمار الخبرات أعقد دكرات ككرش عمؿ لممعمميف  -5
 لتعظيـ ااجتطادة مف المنخة الخطة.المصاحبة لممكاد الدراجية 

دارة المدرجةم كممارجتو  -4 تككيف الكعة بأهمية التعامؿ ا نجانة بيف المعمـ كالطالب كا 
 ا داخؿ البيئة المدرجية.عممين 

اابتعاد عف الطرؽ التقميدية فة تنظيـ الطصكؿم كالحرص عمى تنظيـ مقاعد الطمبة  -4
 يع عناصر المكقؼ التعميمة. بيف جم التطاعؿبالطرؽ  التة تتي  

مشاعرهـم كمد قنكات مف الحكار كالنقاش احتراـ ااهتماـ بآراء الطمبةم كتقبؿ نقدهـ ك  -2
 .م كالجعة لتحجيف اتجاهاتخـ نحك بعضخـ البعضمعخـ

 حبىخ مكرتحُ:

دراجة تقكيمية لكتب الم ة العربية بجميع مراحؿ التعميـ  المختمطة مف حيث تعزيزها لمقيـ  -
 ا يجابية لدل المتعمميف.

   إجراء المزيد مف الدراجات التطبيقية كالتجريبية لمكشؼ عف أدكار المنخة الخطة فة  - 
 البيئات التعميمية المتنكعة.

مف  كضع تصكر مقترح لتضميف القيـ ا خالقية بكتب الم ة العربية بجميع مراحؿ التعميـ -
 .خالؿ اجتخداـ المنخة الخطة

قبؿ الخدمة فة تنمية  رياض ا ططاؿفاعمية كحدة مقترحة فة المنخة الخطة لمعممات  -
 الم ة العربية  ططاؿ الركضة.اتجاهاتخف نحك تدريس 
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 :قآنُ املزادع

 ا: املزادع العزبًُ:أوًل

. عمان: منظومة تكوين المعمم في ضوء معايير الجودة الشاممة(. 2003إبراىيم، محمد عبد الرازق )
 دار الفكر.

المنيج الخفي في التعميم (.8045 أبو إسماعيل، أكرم عبد القادر، و الخوالده، تيسير محمد)
 .22-13،12مواإلنسانية األكاديمية لمدراسات االجتماعية اإللكتروني.

فاعمية وحدة مقترحة في المنيج الخفي لمعممات  (.2013شيرين صالح عبد الحكيم ) مأحمد
مجمة مركز االستشارات الرياضيات قبل الخدمة في تنمية اتجاىاتين نحو تدريس المادة. 

 .282-47،225،كمية اآلداب، جامعة المنوفية، البحثية
منياجين (. ازدواجية القيم لدى الطمبة: القيم التي يكتسبيا الطمبة من ال2005األشقر، فارس راتب )

 الرسمي والخفي في المدارس األردنية، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية.
(. المشاركة الوجدانية وعالقتيا بالثقة بالنفس لدى عينة من أطفال 2017البحيري، أسماء محمد )

 ، معيد الدراسات العميا لمطفولة ، جامعة عين شمس.رسالة ماجستيرالروضة. 
(. تصور مقترح لرؤية وطنية شاممة لمواجية ظاىرة اإلرىاب وتعزيز 2013)مزة نيفين بنت ح مالبركاتي

 .552-519(،2)14،مجمة البحث العممي في التربيةالمواطنة لدى الشباب. 
(. المنيج الخفي وعالقتو بعممية التطبيع االجتماعي لدى طالبات 2015البسام، أمل ، البكر، فوزية )

-33(،137)36،رسالة الخميج العربيلرياض دراسة أثنوجرافية. المرحمة االبتدائية في مدينة ا
49. 

المؤتمر العممي الدولي األول )رؤية استشرافية (. المنيج الخفي. 2013)  البسيوني، محمد سويمم
، كمية لمستقبل التعميم في مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة( 

 21 – 20باالشتراك مع مركز الدراسات المعرفية بالقاىرة ، التربية ، جامعة المنصورة 
 فبراير.

 المرحمة طمبة لدى مقنن لالتجاه المضاد لممجتمع مقياس بناء (. 1995) الكريم عبد ايمان الجبوري،
   .بغداد جامعة التربية ، كمية . االعدادية 

 طمبة لدى لممجتمع المضاد وعالقتيا باالتجاه النفسية (.الضغوط2009الربيعي، فاضل جبار )
 المستنصرية. الجامعة ، خاص عدد ، التربية كمية مجمة . الجامعة

 (. تحميل لمشخصية االرىابية.2016الرميح، يوسف أحمد)   
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 . الكويت: مطابع القبس.المناىج الخفية(. 2004يعقوب أحمد )  الشراح،
التطرف والغمو دراسة مقارنة في ضوء  (.2014اإلبراىيم، أسماء بدري )، و محمد يوسف ،الشطي

 .749-695(،2)159جامعة األزىر، التربية،ي الشريف وعمم النفس. الحديث النبو 
 (. المناىج التعميمية )صناعتيا وتقويميا(. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.2006الضبع، محمود )

، المجمة المصرية لمدراسات النفسية(. شبابنا وظاىرة التطرف .2003الطيب،  محمد عبد الظاىر )
 .120-89(،2)36لمدراسات النفسية، الجمعية المصرية 

دور المنيج المستتر في التعميم المدرسي بالمرحمة الثانوية (. 2006العثمان، محمد عبد الرحمن )
 مجمس النشر العممي، الكويت جامعة الكويت. بمدارس الكويت.

نمو  (. دور المنيج الخفي متمثال في أنشطة التعمم الالمنيجية في2009) العثمان، نوال محمد
 23 ،، الكويتالمجمة التربوية الميارات االجتماعية لدى طالب المدارس الثانوية في الكويت.

(90،)13-42. 
رسالة (. التطرف والعنف بين شباب الجامعات في مصر. 2002العدل، محمد السيد عبد اهلل )

 كمية التربية بدمياط، جامعة المنصورة. غير منشورة، ماجستير
 ، القاىرة: عالم الكتب.تطوير مناىج التعميم ( .1995حسين )المقاني، أحمد 

(. دراسة مقارنة في السموك المضاد لممجتمع بين أبناء 1996المييبى، عبد الستار عبد الجبار)
، جامعة رجالة دكتكراو غير منشكرةالمعوقين وأبناء غير المعوقين في المرحمة المتوسطة. 

 بغداد.
 دار الفكر.عمان:  المنيج الخفي.( .2004المزيني، حمزة قبالن )

 طمبة لدى لممجتمع المضاد باالتجاه وعالقتو المستقبل قمق (.2001خميفة ) ناصر رشيد الياشمي،
  .كمية التربية ، جامعة بغدادم  رسالة ماجستير.  الجامعة

(. التربية اإلسالمية في مواجية التطرف الديني واإلرىاب لدى بعض 2006رزق، حنان عبد الحميم )
 .112-61،94، جامعة المنصورة،مجمة كمية التربيةالشباب الجامعي . 

 . القاىرة : االنجمو المصرية.التطرف كاستجابة(. 1968) سويف، مصطفى
، القاىرة: دار 2المسمحة في القانون الدولي العام . ط(. المقاومة الشعبية 2009عامر، صالح الدين )
 الفكر العربي.

مجمة (. تصور مقترح في تعميم القيم الخمقية لطالب كمية التربية. 2001عبد الصمد، عبد المنعم )
 (، مايو.70، العدد )دراسات في المناىج وطرق التدريس

https://no-terrorism.com/kashf-w-muealajat.../tahlil-l-alshakhsiyat-alirhabiya.html%20في25/2/2018
https://no-terrorism.com/kashf-w-muealajat.../tahlil-l-alshakhsiyat-alirhabiya.html%20في25/2/2018
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قائم عمى الدراما التربوية لنبذ العنف والتطرف برنامج إثرائى (. أثر 2017عبد القادر، ىند عبد العزيز)
 رسالة .وتنمية قيم المواطنة لتالميذ الصف الخامس من الحمقة األولى لمتعميم األساسى

 كمية التربية، جامعة حموان. دكتوراه،
دور المنيج الخفي في تعزيز العممية التربوية في المدارس  (.2014) عبد المجيد، طو محمد سعيد

 .405-392(،2)15،جرش لمبحوث والدراسات مجمة العربية.
فاعمية برنامج تدريبي لتنمية قيم (.  2015عثمان، عالية محمد خميفة، والخولي، منال عمي محمد)

طالب الجامعة ذوى االتجاه المضاد لممجتمع والمعرضين لمضغوط  العمل التطوعي لدى
 .55-22،14،  ، كمية التربية ،جامعة سوىاجالمجمة التربويةالنفسية. 

 ممجمة الطفولة العربية(. العنف االرىابي وتأثيره عمى شخصية الطفل الجزائري. 2009عنو، عزيزة )
 .64-48(،41)11الكويت

، مجمة المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية(. الحركات الدينية المتطرفة. 2000عويس، سيد )
2(14،)12-66. 

آفاق التعميم في ظل التفاعمية البرمجية  (.2012فاطمة الزىراء حاج ) ،عبد الكريم ، و صابري ،قريشي
، جامعة قاصدي مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية .الحاسوبية متعددة الوسائط

 .45-9،37مرباح،
. استراتيجية تعميمية مقترحة لتوظيف المنيج المستتر في تعزيز األمن الفكري  (1427فالتة، إبراىيم )

 لمؤتمر األمنورقة عمل مقدمة  .مراحل التعميم العام في العالم العربيلدى طالب 
 جمادى الثاني. 16-14المنعقد في جامعة مؤتة، الفترة من  ،والديمقراطية وحقوق اإلنسان

(. االتجاه نحو قبول اآلخر ودرجة شيوعو لدى عينة من المجتمع 2014مجمع، ميشيل صبحي)
 . 216-169(،2)13،نفس. دراسات عربية في عمم الالمصري

. الرياض: مقياس المنيج المستتر(. 1412محمد، شوكت محمد ، ومحمد مصطفى عبد السميع )
 مكتبة الصفحات الذىبية لمنشر والتوزيع.

 مجمة كمية التربية(. دور المنيج الخفي في عممية التنشئة االجتماعية. 2004مسمم، واصف )
 .54-14(، 2)5جامعة أسيوط،  الرياضية،

 .القاىرة : دار الفكر العربي.تدريس العموم ومتطمبات العصر(. 2006مصطفى، عبد السالم )
(. العائدون من التطرف : العوامل النفسية واالجتماعية لمتحول عن 2015) منتصر، مروة صبحي

 .15-20،6االرىاب.آفاق سياسية ، المركز العربي لمبحوث والدراسات،
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المؤتمر القومي المعمم وتدريبو بين العولمة واليوية القومية. (. إعداد 1999نصر، محمد عمي )
، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، السنوي الثاني عشر، العولمة ومناىج التعميم

 دسمبر. 12-11جامعة عين شمس،  
، . مجمة الطفولة العربية(. دور المنيج في مواجية التعصب والعنف 2002وطفو، عمي أسعد )

8(2،)12-55  . 
(. الرسائل الصامتة في المدرسة قراءة أيديولوجية في الوظيفة الطبقية 2010) ----------

 .78-15(،24)94، الكويت، المجمة التربويةلممنياج الخفي. 
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